
Rozhodnutia HK SBA - C – jún 2021 
 

Zverejnené 01.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 140/210601 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe dohody MBA Prievidza a BBK Bánovce nad Bebravou a v súlade s 

Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 128/210526 zo dňa 26. 05. 2021  

 

rozhodla: 

 

o dohrávaní zápasu vyššej súťaže Starších žiakov U15 skupiny Východ  

nasledovne: 

 
č.3. MBA Prievidza – BBK Bánovce nad Bebravou dňa 03. 06. 2021 o 17:00 hod. 
v Prievidzi, Niké aréna, ul. Olympionikov 2. 

 

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 

Všetky ďalšie pokyny týkajúce sa organizácie vyššie uvedených turnajov pošlú 
organizátori. Prílohou tohto rozhodnutia je tiež aktuálny výklad HK SBA-C 
k Vyhláškam úradu verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto 
rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe dohody MBA Prievidza a BBK Bánovce nad Bebravou, so súhlasom 

delegačného úseku ZBR rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  
 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 141/210601 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe dohody ŠŠK B.S.C. Bratislava a BK Inter Bratislava mládež a v súlade 

s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 139/210529 zo dňa 29. 05. 2021   

 

rozhodla: 

 



o zmene termínu zápasu vyššej súťaže Kadetov U17 nasledovne: 
 

č.3. Inter Bratislava – B.S.C. Bratislava dňa 04.06.2021 o 19:00 hod., Bratislava, 

ŠH Domkárska /pôvodne 04.06.2021 o 20:00 hod., Sereď, ŠH Sokolovňa/  

  

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe dohody ŠŠK B.S.C. Bratislava a BK Inter Bratislava mládež, so 

súhlasom delegačného úseku ZBR rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 142/210601 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z. a v súlade s Rozhodnutím HK 

SBA – sekcia centrálna č. 135/210526 zo dňa 26. 05. 2021 

 

rozhodla: 

 

o zmene termínu zápasu vyššej súťaže Kadetiek U17: 

 
č.13. YOUNG ANGELS U17 Košice – YOUNG ANGELS U16 Košice dňa 16. 06. 
2021 o 17:45 hod., Košice, Angels aréna /pôvodne 19. 06. 2021 o 9:00 hod. 
Poprad, Aréna Poprad/ 

  

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe žiadosti YOUNG ANGELS ACADEMY, o.z., so súhlasom delegačného 

úseku ZBR rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 



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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 143/210601 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe dohody MBK Ružomberok, s.r.o. a BAM Poprad a v súlade s Rozhodnutím 

HK SBA – sekcia centrálna č. 136/210526 zo dňa 26. 05. 2021 

 

rozhodla: 

 

o zmene termínu zápasu vyššej súťaže Starších žiačok U15 nasledovne: 

 
č.10. BAM Poprad – MBK Ružomberok dňa 25. 06. 2021 o 15:30 hod., 
Ružomberok, ŠH Koniareň /pôvodne dňa 27. 06. 2021 o 11:30 hod./ 

  

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe dohody MBK Ružomberok, s.r.o. a BAM Poprad, so súhlasom 

delegačného úseku ZBR rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 144/210601 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe dohody BK Slovan Bratislava a BKM Petržalka-Five Stars v súlade 

s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 138/210528 zo dňa 28. 05. 2021 

 

rozhodla: 

 

o zmene termínu zápasu kategórie Žiačok U14 (turnaj v Šamoríne) nasledovne: 

 

č.6. BK Petržalka-Five Stars – BK Slovan Bratislava dňa 04. 06. 2021 o 16:45 

hod., Bratislava, SŠ Tokajícka 24 /pôvodne 05.06. 02021 o 19:00 hod., Šamorín, 

ŠC Samaria, Veterná 18/  

 

Odôvodnenie: 



 
Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 

zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe dohody BK Slovan Bratislava a BKM Petržalka-Five Stars, so 

súhlasom organizátora turnaja v Šamoríne a so súhlasom delegačného úseku ZBR 

rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 145/210601 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Mladších žiačok U13 nasledovne: 

 
Organizátor: BKM Junior UKF Nitra, ZŠ Hôrka 
 
Rozpis zápasov : 
 
Sobota, 05. 06. 2021  
  1. BK AŠK Slávia Trnava – BKM Junior UKF Nitra o 09:30 hod. 
  2. BKM Piešťany – MBK Stará Turá    o 11:30 hod. 
  3. BK AŠK Slávia Trnava – BKM Piešťany   o 14:00 hod. 
  4. BKM Junior UKF Nitra – MBK Stará Turá   o 16:00 hod. 
 
Nedeľa, 06. 06. 2021 
  5. BKM Junior UKF Nitra – BKM Piešťany  o 09:30 hod. 
  6. MBK Stará Turá – BK AŠK Slávia Trnava   o 11:30 hod. 
 
Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3-4 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- štartovné pre družstvá – stanovené jednotne 20,00 Eur/turnaj  



- balík zápisov od SBA 
  

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 146/210601 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Starší minižiaci U12 nasledovne: 

 
Organizátor: 1.BK Michalovce, ZŠ Krymská 5 
 
13. 06. 2021 o 09:30 hod.  1.BK Michalovce – RIM Basket Košice 
                     o 11:00 hod.  ŠBK GALAXY Košice – RIM Basket Košice 
                     o 12:30 hod.  1.BK Michalovce – ŠBK GALAXY Košice 
 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
 

Odôvodnenie: 
 



Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 147/210601 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Starších minižiačok U12 nasledovne: 

 
Organizátor: MBK Ružomberok, s.r.o., ŠH Koniareň, T18 Plavisko 
 
Rozpis zápasov : 
 
Piatok, 11. 06. 2021 Dolný Kubín, ŠH 
  1. ORAVA BasCats – MBK Ružomberok   o 15:00 hod. 
 
Sobota, 12. 06. 2021, ŠH T18 Plavisko  
  2. MBK Ružomberok – BK ŠKP 08 Banská Bystrica  o 09:30 hod. 
  3. BAM Poprad – IMC Slovakia Považská Bystrica   o 11:30 hod. 
  4. MBK Ružomberok – IMC Slovakia Považská Bystrica  o 13:30 hod. 
 
Sobota, 12. 06. 2021, ŠH Koniareň  
  5. ORAVA BasCats – BAM Poprad     o 09:30 hod. 
  6. ORAVA BasCats – BK ŠKP 08 Banská Bystrica  o 11:30 hod. 
 
Nedeľa, 13. 06. 2021, ŠH T18 Plavisko 
  7. BK ŠKP 08 Banská Bystrica – BAM Poprad  o 09:30 hod. 
  8. BAM Poprad – MBK Ružomberok     o 11:30 hod. 
 
Nedeľa, 13. 06. 2021, ŠH Koniareň 
  9. IMC Slovakia Považská Bystrica – ORAVA BasCats o 09:30 hod. 
10. BK ŠKP 08 Banská Bystrica – IMC Slovakia Považská Bystrica  o 11:30 hod. 



 
Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3-4 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- štartovné pre družstvá – stanovené jednotne 20,00 Eur/turnaj  
- balík zápisov od SBA 

   

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 148/210601 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Mladší žiaci U13 nasledovne: 

 
Organizátor: ŠŠK B.S.C. Bratislava, ŠH Domkárska 
 
05. 06. 2021 o 10:00 hod.  MBK Karlovka Bratislava – MBA Prievidza 
                     o 12:00 hod.  B.S.C. Bratislava – MBA Prievidza 
                     o 14:00 hod.  B.S.C. Bratislava – MBK Karlovka Bratislava 
 
Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  



  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
   

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 149/210601 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnajov v kategórii Starších minižiačok U12 a Mladších 

minižiačok U11 nasledovne: 

 
Organizátor: BAM Poprad, ZŠ Komenského 
 
Rozpis zápasov : 
 
Sobota, 03. 07. 2021  
  1. BAM Poprad – YOUNG ANGELS U11 Košice      o 09:00 hod.   Ml.mini 
  2. ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa – BAM Poprad        o 10:15 hod.   St.mini 
  3. BKM Bardejov – TYDAM UPJŠ Košice-MS       o 11:30 hod.   Ml.mini 
  4. TYDAM UPJŠ Košice-MS – ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa  o 13:15 hod.  St.mini 
  5. YOUNG ANGELS U11 Košice – BKM Bardejov      o 14:30 hod.   Ml.mini 
  6. BAM Poprad – ŽBK Rožňava-MS         o 15:45 hod.   St.mini 
 



Nedeľa, 04. 07. 2021 
  7. BAM Poprad – TYDAM UPJŠ Košice-MS       o 09:00 hod.   St.mini 
  8. BAM Poprad – TYDAM UPJŠ Košice-MS        o 10:15 hod.   Ml.mini 
  9. ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa – ŽBK Rožňava-MS     o 11:30 hod.   St.mini 
10. YOUNG ANGELS U11 Košice – TYDAM UPJŠ Košice-MS o 13:15 hod.   Ml.mini 
11. TYDAM UPJŠ Košice-MS – ŽBK Rožňava-MS      o 14:30 hod.   St.mini 
12. BAM Poprad – BKM Bardejov        o 15:45 hod.   Ml.mini 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3-4 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- štartovné pre družstvá – stanovené jednotne 20,00 Eur/turnaj  
- balík zápisov od SBA 

   

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 150/210601 
 

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

SBA - C“) vo veci udelenia technických chýb družstvám, trénerom a hráčom 

v najvyššej súťaži mužov a žien SBA  

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C udeľuje nasledovné pokuty: 
 

1./ družstvá 

Niké Slovenská basketbalová liga 



SPIŠSKÍ RYTIERI    -  67 eur  (zo dňa 22.05.2021, 22.05.2021) 

 

2./ hráči 

Niké Slovenská basketbalová liga 

SPIŠSKÍ RYTIERI    Milan Nikolić 

-  210 eur  (zo dňa 22.05.2021) 

      Michal Baťka 

-  60 eur  (zo dňa 26.05.2021) 

-  30 eur  (zo dňa 07.04.2021, 26.05.2021) 

      Delano Demetrius Spencer II 

-  60 eur  (zo dňa 22.05.2021) 

Marko Stevanović 

-  30 eur  (zo dňa 31.10.2020, 26.05.2021) 

 

3./ tréneri 

Niké Slovenská basketbalová liga  

SPIŠSKÍ RYTIERI    Teo Hojč 

-  90 eur  (zo dňa 15.05.2021) 

 

Patrioti Levice    Michal Madzin 

-  30 eur  (zo dňa 02.12.2020, 26.05.2021) 

 

b/ Extraliga ženy U23 

BK Slovan Bratislava U23  Nenad Milošević 

-  30 eur  (zo dňa 15.05.2021, 15.05.2021) 

 

Uvedené pokuty je potrebné uhradiť na účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 

4005, SWIFT: UNCRSKBX a to na základe vystavenej faktúry. 

Odôvodnenie: HK SBA – C rozhodla o udelení pokuty družstvám, hráčom 

a trénerom v súlade s čl. 1.1., 2.1. a 3.1. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA 

č. 1. 

 

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

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

Zverejnené 02.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 151/210602 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Starší minižiaci U12 nasledovne: 



 
Organizátor: MBK Karlovka Bratislava, ZŠ Majerníkova 
 
06. 06. 2021 o 10:00 hod.  MBK Karlovka Bratislava – ŠINTER Vrakuňa 
                     o 11:45 hod.  MBK Karlovka Bratislava – B.S.C. Bratislava 
                     o 13:30 hod.  B.S.C. Bratislava – ŠINTER Vrakuňa 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- balík zápisov od SBA 

 

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Zverejnené 04.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 152/210604 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Žiaci U14 nasledovne: 

 
Organizátor: BA Čaňa, telocvičňa ZŠ Pionierska 33 
 



20. 06. 2021 o 09:30 hod.  BA Čaňa – 1.BK Michalovce 
                     o 11:15 hod.  1.BK Michalovce – RIM Basket Košice 
                     o 13:00 hod.  BA Čaňa – RIM Basket Košice 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- balík zápisov od SBA 

 

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 153/210604 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Mladších žiačok U13 nasledovne: 

 
Organizátor: ŠBK Šamorín, ŠC Samaria, Veterná 18 
 
Rozpis zápasov : 
 
Sobota, 12. 06. 2021  
  1. ŠBK Šamorín – BK Slovan Bratislava  o 10:00 hod. 



  2. BK AŠK Slávia Trnava – BK Lokomotíva Sereď  o 12:00 hod. 
  3. BK Slovan Bratislava – BK AŠK Slávia Trnava  o 15:00 hod. 
  4. BK Lokomotíva Sereď – ŠBK Šamorín   o 17:00 hod. 
 
Nedeľa, 13. 06. 2021 
  5. ŠBK Šamorín – BK AŠK Slávia Trnava  o 09:00 hod. 
  6. BK Slovan Bratislava – BK Lokomotíva Sereď o 11:00 hod. 
 
Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3-4 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- štartovné pre družstvá – stanovené jednotne 20,00 Eur/turnaj  
- balík zápisov od SBA 

   

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 154/210604 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe oznámenia SBZ Piešťanské Čajky (MBK Stará Turá) a v súlade 

s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 135/210506 zo dňa 26. 05. 2021 

 

rozhodla: 

 

o zmene mieste odohratia II. turnaja vyššej súťaže Kadetiek U17 – skupina 

Západ: Stará Turá, ŠH /pôvodne Piešťany, Diplomat aréna/ 



 

Program zápasov zostáva nezmenený. 
  

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – C, na 

základe oznámenia SBZ Piešťanské Čajky (MBK Stará Turá) a v súlade 

s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 135/210506 zo dňa 26. 05. 2021 

rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 155/210604 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe dohody MBK Ružomberok, s.r.o., BKM Bardejov, BA Čaňa, v súlade 

s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 136/210526 zo dňa 26. 05. 2021 

a Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 143/210601 zo dňa 01. 06. 2021 

 

rozhodla: 

 

o zmene programu zápasov II. turnaja vyššej súťaže Starších žiačok U15 – 

skupina Východ nasledovne: 

 
II. turnaj – skupina Východ, organizátor: MBK Ružomberok, ŠH Koniareň 
 
25. 06. 2021 o 15:30 hod.  BAM Poprad – MBK Ružomberok /HK SBA – C č.143/ 
 
26. 06. 2021 o 10:00 hod.  BKM Bardejov – MBK Ružomberok 
                     o 12:15 hod.  YOUNG ANGELS U15 Košice – BAM Poprad 
                     o 14:30 hod.  BA Čaňa – BKM Bardejov 
                     o 17:00 hod.  MBK Ružomberok – BA Čaňa 

  

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 



Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe dohody MBK Ružomberok, s.r.o., BKM Bardejov, BA Čaňa, v súlade 

s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 136/210526 zo dňa 26. 05. 2021 

a Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 143/210601 zo dňa 01. 06. 2021, so 

súhlasom delegačného úseku ZBR  rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia.  

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 156/210604 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe dohody BA Čaňa a RIM Basket Košice, o.z. a v súlade s Rozhodnutím HK 

SBA – sekcia centrálna č. 128/210526 zo dňa 26. 05. 2021  

 

rozhodla: 

 

o dohrávaní zápasu vyššej súťaže Starších žiakov U15 skupiny Východ  

nasledovne: 

 
č.2. BA Čaňa – RIM Basket Košice dňa 20. 06. 2021 o 13:00 hod. v Čani, ZŠ 
Pionierska 33. 

 

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe dohody BA Čaňa a RIM Basket Košice, o.z. a v súlade s Rozhodnutím 

HK SBA – sekcia centrálna č. 128/210526 zo dňa 26. 05. 2021, so súhlasom 

delegačného úseku ZBR rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  
 

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

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

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 157/210604 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe dohody Považskobystrický basketbal OZ a MBA Prievidza a v súlade 

s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 139/210529 zo dňa 29. 05. 2021   

 



rozhodla: 

 

o zmene termínu zápasu vyššej súťaže Kadetov U17, skupina Východ 

nasledovne: 
 

č.9. IMC Slovakia Považská Bystrica – MBA Prievidza dňa 16.06.2021 o 17:15 

hod., Považská Bystrica, v telocvični DSA Rozkvet /pôvodne 18.06.2021 o 19:00 

hod., Svit, Iskra Aréna/  

  

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe dohody Považskobystrický basketbal OZ a MBA Prievidza a v súlade 

s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 139/210529 zo dňa 29. 05. 2021, so 

súhlasom delegačného úseku ZBR rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

 

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

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

Zverejnené 07.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 158/210607 

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

SBA - C“) vo veci oznámenia 1. rozhodcu stretnutia p. Jakuba Čomaja 

 

rozhodla: 

 

Hráčovi MBK AŠK Slávia Trnava č. 22 Petrovi Bachoríkovi sa zastavuje 

pretekárska činnosť na jedno súťažné stretnutie vo všetkých súťažiach SBA 

a udeľuje pokuta vo výške 10,- €.  

 

Hráč MBK AŠK Slávia Trnava č. 22 Peter Bachorík je povinný uhradiť správny 

poplatok vo výške 35,- €. 

 

Uvedenú pokutu a správny poplatok v celkovej výške 45,- € je potrebné uhradiť na 

účet SBA - IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX, a to na 

základe vystavenej faktúry. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na základe oznámenia 1. rozhodcu stretnutia – p. 
Jakuba Čomaja zaoberala vylúčením hráča zo zápasu Vyššej súťaže Kadetov U17, 



Západ - Z1, ktorý sa konal dňa 04.06.2021 o 16:00 hod. v Seredi, medzi BK 
Lokomotíva Sereď A - MBK AŠK Slávia Trnava. 
 
Na predmetnom stretnutí podľa vyjadrenia 1. rozhodcu – pána Jakuba Čomaja došlo 
k nasledovným skutočnostiam: „Dobrý deň, v dnešnom zápase kadetov U17 č. Z1 
medzi družstvami BK Lokomotíva Sereď "A" a MBK AŠK Slávia Trnava došlo k 
diskvalifikačnej chybe hráča hostí č. 22 Petra Bachoríka. Uvedený hráč strčil hráča 
domácich po odpískaní držanej lopty. Citujem z kontrolného formuláru: "V 3/4 bol 
vylúčený hráč č. 22 Bachorík Peter z družstva MBK AŠK Slávia Trnava - po 
odpískanom rozskoku (držaní lopty) strčil hráč z frustrácie hráča č. 10 zo Serede. 
Žiaden ďalší konflikt nevznikol. Hráč č. 22 dostal diskvalifikačnú chybu." 
 
V prípade akýchkoľvek otázok ma neváhajte kontaktovať. 

S pozdravom 

Jakub Čomaj 

„1. rozhodca stretnutia“ 

 
Následne bolo HK SBA – C doručené vyjadrenie 2.rozhodcu stretnutia p. Veroniky 
Malčekovej: „Pozdravujem a k predmetnej situácii vyjadrujem v plnom rozsahu 
rovnaký postoj ako môj kolega (Jakub Čomaj). 
 

V súlade s čl. 3.4. Disciplinárneho poriadku SBA: „Nešportové správanie – je 
nezdvorilé správanie sa alebo dotýkanie sa rozhodcu, asistenta rozhodcu, 
technického komisára, súpera, opustenie lavičky družstva mimo prípad povolený 
pravidlami a naznačenie telesného napadnutia.“ 
 
V súlade s čl. 8.2. a 8.2.2. Disciplinárneho poriadku SBA: „Za prerokovávanie 
disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený správny poplatok 
35,-Eur.“ 
 
V súlade s čl. 1.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku SBA č.1: „Diskvalifikačná hráča 
- 1-2 zápasy ZVF a pokuta 10 €.“   
 

V súlade s čl. 5.10. Disciplinárneho poriadku SBA: „ Osoba potrestaná trestom  
ZPČ sa nesmie počas súťažného stretnutia, na ktorý sa trest vzťahuje, 
zdržiavať v chránených priestoroch a nesmie byť uvedená v zápise o stretnutí.“ 
 

Na základe zisteného skutkového stavu, má HK SBA – C za preukázané, že hráč 

MBK AŠK Slávia Trnava č. 22 Peter Bachorík sa v zápase Vyššej súťaže Kadetov 

U17, Západ - Z1, ktorý sa konal dňa 04.06.2021 o 16:00 hod. v Seredi, medzi BK 

Lokomotíva Sereď A - MBK AŠK Slávia Trnava  dopustil disciplinárneho previnenia – 

„Nešportové správanie“, za čo mu bola udelená diskvalifikačná chyba, a preto HK 

SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. Pri udeľovaní 

trestu HK SBA – C zohľadnila skutočnosť, že hráč sa takéhoto previnenia dopustil 

prvýkrát, a preto udelila  hráčovi Petrovi Bachoríkovi trest na spodnej hranici sadzby. 

 

Dňa 05.06.2021 bol telefonicky kontaktovaný vedúci družstva p. Bachorík, ktorému 

bolo oznámené, že hráčovi MBK AŠK Slávia Trnava č. 22 Petrovi Bachoríkovi sa 

zastavuje pretekárska činnosť na jedno súťažné stretnutia, t.j. na najbližšie stretnutie, 



ktoré sa uskutočnilo dňa 05.06.2021 medzi MBK AŠK Slávia Trnava a  BK AS 

Trenčín v Seredi. Hráč sa následne tohto stretnutia nezúčastnil, trest zastavenia 

činnosti si teda odpykal, a preto je potrebné uhradiť už iba pokutu a správny poplatok 

v celkovej výške 45,- €. 

 

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

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

 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 159/210607 
 

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

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

klubov BK Slovan Bratislava a ŠKBD Spišská Nová Ves k zmene termínu 

barážového zápasu o postup do najvyššej súťaže Extraliga žien 2021/2022 
 

rozhodla: 
 

HK SBA – C schvaľuje zmenu termínu barážového zápasu o postup do 

najvyššej súťaže Extraliga žien 2021/2022 nasledovne: 
 

č.1. medzi BK Slovan Bratislava – ŠKBD Spišská Nová Ves v termíne 

09.06.2021 o 14:00 hod., v ŠH Domkárska, Bratislava  /pôvodne povolený začiatok 

zápasu cez pracovný deň od 17:00 hod./; 
 

Poznámka: zápas č.2. ŠKBD Spišská Nová Ves – BK Slovan Bratislava sa odohrá 

12.06.2021 o 18:00 hod. v ŠH, Spišská Nová Ves.  
 

Odôvodnenie: HK SBA – C bola dňa 07.06.2021 doručená žiadosť o zmenu termínu 
zápasu, pričom dôvodom žiadosti bola nasledujúca skutočnosť: obsadenosť ŠH 
v pôvodnom termíne konania zápasu. 
 

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

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

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

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



na nedeľu v rámci víkendu alebo naopak nie je potrebný závažný dôvod, ani iné 
odôvodnenie.  

b) V prípade najvyššej súťaže mužov a žien je posunutie /zmena/ pôvodného termínu 
stretnutí play-off možná maximálne o 1 deň na základe žiadosti usporiadateľského 
BK,  

ktorý musí svoju žiadosť odôvodniť. V takomto prípade nie je potrebný súhlas súpera.  

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

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

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

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

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

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

v pôvodnom plánovanom termíne.  
 

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

- basketbalový klub žiadajúci o zmenu termínu zápasu nedodržal lehotu dvoch 

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

nakoľko ide o prípad hodný osobitného zreteľa;       

- dôvod uvedený v žiadosti o zmenu termínu zápasu – obsadenosť ŠH - je dôvodom 
na zmenu termínu zápasu.   
   

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

barážového zápasu o postup do najvyššej súťaže Extraliga žien 2021/2022 medzi 

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

vzájomnej dohody klubov BK Slovan Bratislava a ŠKBD Spišská Nová Ves so 

súhlasom ZBR.  
 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 160/210607 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe dohody MBA Prievidza, BBK Bánovce nad Bebravou a MŠK Žiar nad 

Hronom, spol. s r.o. a v súlade s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 

128/210526 zo dňa 26. 05. 2021  



 

rozhodla: 

 

o dohrávaní zápasov vyššej súťaže Starších žiakov U15 skupiny Východ  

nasledovne: 
 

č.4. MBA Prievidza – MŠK BK Žiar nad Hronom dňa 22. 06. 2021 o 17:00 hod. 
v Prievidzi, Niké aréna; 
 

č.5. BBK Bánovce nad Bebravou – MŠK BK Žiar nad Hronom dňa 17. 06. 2021 
o 16:15 hod. v Bánovciach nad Bebravou, ŠH. 

 

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe dohody MBA Prievidza, BBK Bánovce nad Bebravou a MŠK Žiar nad 

Hronom, spol. s r.o. a v súlade s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 

128/210526 zo dňa 26. 05. 2021, so súhlasom delegačného úseku ZBR rozhodla 

tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 161/210607 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08. 04. 2021, na 

základe dohody ŠŠK B.S.C. Bratislava a BK Inter Bratislava mládež a v súlade 

s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 126/210525 zo dňa 25. 05. 2021 

 

rozhodla: 

 

o zmene termínu zápasu vyššej súťaže Juniorov U19, skupina Západ 

nasledovne: 
 

č.14. B.S.C. Bratislava – Inter Bratislava dňa 10.06.2021 o 19:00 hod., 

Bratislava, ŠH Domkárska  /pôvodne 11.06.2021 v Leviciach/ 

  

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 



AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe dohody ŠŠK B.S.C. Bratislava a BK Inter Bratislava mládež a v súlade 

s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 126/210525 zo dňa 25. 05. 2021, so 

súhlasom delegačného úseku ZBR rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

 

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

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

Zverejnené 08.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 162/210608 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Mladšie žiačky U13 nasledovne: 

 
Organizátor: BKM Žilina-Závodie, telocvičňa ZŠ Hájik, Nám. mladosti 1 
 
12. 06. 2021  
o 10:30 hod.  BKM Žilina – MBK Ružomberok 
o 12:15 hod.  BKM Junior UKF Nitra – YOUNG ANGELS U13 Košice 
o 14:00 hod.  BK ŠKP 08 Banská Bystrica – MBK Ružomberok 
o 15:30 hod.  BKM Žilina – YOUNG ANGELS U13 Košice 
o 17:00 hod.  BK ŠKP 08 Banská Bystrica – BKM Junior UKF Nitra  
 
13. 06. 2021  
o 09:30 hod.  BKM Žilina – BK ŠKP 08 Banská Bystrica 
o 11:15 hod.  BKM Junior UKF Nitra – MBK Ružomberok 
o 13:00 hod.  BK ŠKP 08 Banská Bystrica – YOUNG ANGELS U13 Košice 
o 14:30 hod.  BKM Žilina – BKM Junior UKF Nitra 
o 16:00 hod.  YOUNG ANGELS U13 Košice – MBK Ružomberok 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3-4 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 



- štartovné pre družstvá – stanovené jednotne 20,00 Eur/turnaj  
- balík zápisov od SBA 

  

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Zverejnené 09.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 163/210609 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Mladšie minižiačky U11 nasledovne: 

 
Organizátor: BKM Žilina-Závodie, telocvičňa ZŠ Budatín 
 
19. 06. 2021  
o 10:30 hod.  BKM Žilina – BAM Poprad 
o 12:15 hod.  BK AŠK Slávia Trnava – CBK U11 Košice-MS 
o 14:00 hod.  BKM Žilina – YOUNG ANGELS U11 Košice 
o 15:30 hod.  BAM Poprad – BK AŠK Slávia Trnava 
o 17:00 hod.  YOUNG ANGELS U11 Košice – CBK U11 Košice-MS  
 
20. 06. 2021  
o 09:00 hod.  BAM Poprad – YOUNG ANGELS U11 Košice 
o 10:45 hod.  BKM Žilina – CBK U11 Košice-MS 
o 12:30 hod.  YOUNG ANGELS U11 Košice – BK AŠK Slávia Trnava 
o 14:00 hod.  CBK U11 Košice-MS – BAM Poprad 
o 15:30 hod.  BKM Žilina – BK AŠK Slávia Trnava 
 
 



Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3-4 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- štartovné pre družstvá – stanovené jednotne 20,00 Eur/turnaj  
- balík zápisov od SBA 

   

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 164/210609 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe dohody AŠK Lokomotíva Sereď, Basketbalový klub Trenčín, v súlade 

s Rozhodnutím HK SBA - sekcia centrálna č.135/210526 zo dňa 26.05.2021 a 

v súlade s Rozhodnutím HK SBA - sekcia centrálna č.154/210604 zo dňa 04.06.2021 

 

rozhodla: 

 

o zmene termínu zápasu vyššej súťaže Kadetiek U17, skupiny Západ 

nasledovne: 
 

č.16. BK Lokomotíva Sereď – BK AS Trenčín dňa 14. 06. 2021 o 16:00 hod., 
Sereď, ŠH Sokolovňa  /pôvodne 19. 06. 2021 o 16:00 hod. Stará Turá, ŠH/ 

  

Odôvodnenie: 
 



Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe dohody AŠK Lokomotíva Sereď, Basketbalový klub Trenčín, v súlade 

s Rozhodnutím HK SBA - sekcia centrálna č.135/210526 zo dňa 26.05.2021 a 

v súlade s Rozhodnutím HK SBA - sekcia centrálna č.154/210604 zo dňa 

04.06.2021, so súhlasom delegačného úseku ZBR rozhodla tak, ako je uvedené vo 

výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 165/210609 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe dohody RIM Basket Košice, o.z., 1.BK Michalovce a v súlade s Rozhodnutím 

HK SBA – sekcia centrálna č. 139/210529 zo dňa 29. 05. 2021   

 

rozhodla: 

 

o zmene termínu zápasu vyššej súťaže Kadetov U17, skupina Východ 

nasledovne: 
 

č.15. Diawin Košice – 1.BK Michalovce dňa 11.06.2021 o 18:00 hod., Košice, ŠH 

Lokomotíva, Čermeľská ul. /pôvodne 20.06.2021 o 14:00 hod., Svit, Iskra Aréna/  

  

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe dohody RIM Basket Košice, o.z., 1.BK Michalovce a v súlade 

s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 139/210529 zo dňa 29. 05. 2021, so 

súhlasom delegačného úseku ZBR rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

 

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

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



Zverejnené 10.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 166/210610 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja, na základe oznámenia YOUNG ANGELS 

ACADEMY, o.z. o odhlásení sa z turnaja 

 

rozhodla: 

 

o zmene Rozhodnutia HK SBA – sekcia centrálna č. 162/210608 zo dňa 

08.06.2021 v časti úpravy programu turnaja v kategórii Mladšie žiačky U13 

nasledovne: 

 
Organizátor: BKM Žilina-Závodie, telocvičňa ZŠ Hájik, Nám. mladosti 1 
 
12. 06. 2021  
o 11:00 hod.  BKM Žilina – MBK Ružomberok 
o 12:45 hod.  BK ŠKP 08 Banská Bystrica – BKM Junior UKF Nitra 
o 15:15 hod.  BKM Žilina – BKM Junior UKF Nitra 
o 16:45 hod.  MBK Ružomberok – BK ŠKP 08 Banská Bystrica 
 
13. 06. 2021  
o 09:30 hod.  BKM Žilina – BK ŠKP 08 Banská Bystrica 
o 11:15 hod.  BKM Junior UKF Nitra – MBK Ružomberok 
o 13:45 hod.  o 3.miesto 
o 15:15 hod.  o 1.miesto 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3-4 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- štartovné pre družstvá – stanovené jednotne 20,00 Eur/turnaj  
- balík zápisov od SBA 

 

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 



Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – C, na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja, na základe oznámenia YOUNG ANGELS 

ACADEMY, o.z. o odhlásení sa z turnaja, úpravy programu turnaja v Rozhodnutí HK 

SBA – sekcia centrálna č. 162/210608 zo dňa 08.06.2021 rozhodla tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 
Zverejnené 15.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 167/210615 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Staršie minižiačky U12 nasledovne: 

 
Organizátor: BKM Junior UKF Nitra, ZŠ Hôrka 
 
19. 06. 2021  
o 09:30 hod.  BK Vráble-MS – BKM Junior UKF Nitra 
o 11:30 hod.  BK Klokani Ivanka pri Dunaji – MBK Stará Turá 
o 14:00 hod.  BK Vráble-MS – BK Klokani Ivanka pri Dunaji 
o 16:00 hod.  BKM Junior UKF Nitra – MBK Stará Turá 
 
20. 06. 2021  
o 09:30 hod.  BKM Junior UKF Nitra – BK Klokani Ivanka pri Dunaji 
o 11:30 hod.  MBK Stará Turá – BK Vráble-MS 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3-4 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- štartovné pre družstvá – stanovené jednotne 20,00 Eur/turnaj  
- balík zápisov od SBA 

  

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 



územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 168/210615 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Starší minižiaci U12 nasledovne: 

 
Organizátor: MBA Prievidza, telocvičňa ZŠ S.Chalupku 
 
20. 06. 2021 o 09:00 hod.  MBA Prievidza – ŠBK GALAXY Košice 
                     o 10:45 hod.  B.S.C. Bratislava – ŠBK GALAXY Košice 
                     o 12:30 hod.  MBA Prievidza – B.S.C. Bratislava 
 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- balík zápisov od SBA 

 

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 



 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 169/210615 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Mikroliga U10 nasledovne: 

 
Organizátor: MBA Prievidza, telocvičňa ZŠ S.Chalupku 
 
19. 06. 2021 o 10:00 hod.  MBA Prievidza – ŠBK GALAXY Košice 
                     o 11:45 hod.  MBA Prievidza – B.S.C. Bratislava 
                     o 13:30 hod.  B.S.C. Bratislava – ŠBK GALAXY Košice 
 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- balík zápisov od SBA 

 

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 



 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Zverejnené 17.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 170/210617 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Mladší žiaci U13 nasledovne: 

 
Organizátor: ŠBK GALAXY Košice, telocvičňa ZŠ Belehradská 21 
 
27. 06. 2021 o 09:30 hod.  ŠBK GALAXY Košice – BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 
                     o 11:00 hod.  BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – MBK Liptovský Mikuláš 
                     o 12:30 hod.  ŠBK GALAXY Košice – MBK Liptovský Mikuláš 
 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- balík zápisov od SBA 

 

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 



Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

 

Zverejnené 17.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 171/210618 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Žiačky U14 nasledovne: 

 
Organizátor: ŠKBD Spišská Nová Ves, ŠH 
 
25. 06. 2021  
o 12:00 hod.  ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa – ŠKBD Spišská Nová Ves 
o 14:00 hod.  YOUNG ANGELS U14 Košice – CBK MINIBUSEUROPA U14 Košice 
o 16:00 hod.  ŠKBD Spišská Nová Ves – YOUNG ANGELS U14 Košice 
o 18:00 hod.  CBK MINIBUSEUROPA U14 Košice – ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa 
 
26. 06. 2021  
o 09:00 hod.  ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa – YOUNG ANGELS U14 Košice 
o 10:45 hod.  CBK MINIBUSEUROPA U14 Košice – ŠKBD Spišská Nová Ves 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3-4 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- štartovné pre družstvá – stanovené jednotne 20,00 Eur/turnaj  
- balík zápisov od SBA 

   

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 



 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 172/210618 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Staršie minižiačky U12 nasledovne: 

 
Organizátor: ŠKBD Spišská Nová Ves, ŠH 
 
26. 06. 2021  
o 12:30 hod.  BA Čaňa-MS – CBK MINIBUSEUROPA U12 Košice 
o 14:15 hod.  ŠKBD Spišská Nová Ves – YOUNG ANGELS U12 Košice 
o 16:00 hod.  CBK MINIBUSEUROPA U12 Košice – BKM Bardejov 
o 17:45 hod.  YOUNG ANGELS U12 Košice – BA Čaňa-MS 
o 19:15 hod.  BKM Bardejov – ŠKBD Spišská Nová Ves 
 
27. 06. 2021  
o 09:30 hod.  YOUNG ANGELS U12 Košice – BKM Bardejov 
o 11:15 hod.  CBK MINIBUSEUROPA U12 Košice – ŠKBD Spišská Nová Ves 
o 13:00 hod.  BKM Bardejov – BA Čaňa-MS 
o 14:45 hod.  YOUNG ANGELS U12 Košice – CBK MINIBUSEUROPA U12 Košice 
o 16:30 hod.  ŠKBD Spišská Nová Ves – BA Čaňa-MS 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3-4 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- štartovné pre družstvá – stanovené jednotne 20,00 Eur/turnaj  
- balík zápisov od SBA 

   



Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 173/210618 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Žiačky U14 nasledovne: 

 
Organizátor: MBK Stará Turá, MŠH a Športové centrum Priemyslovka 
 
26. 06. 2021  
o 10:00 hod.  MBK Stará Turá – BK Slovan Bratislava   MŠH 
o 10:00 hod.  BKM Petržalka-Five Stars – BK Klokani Ivanka pri Dunaji ŠCP 
o 13:00 hod.  MBK Stará Turá – BKM Petržalka-Five Stars   MŠH 
o 13:00 hod.  BK Slovan Bratislava – BK Klokani Ivanka pri Dunaji  ŠCP 
 
27. 06. 2021  
o 11:00 hod.  BKM Petržalka-Five Stars – BK Slovan Bratislava  MŠH 
o 15:00 hod.  MBK Stará Turá – BK Klokani Ivanka pri Dunaji  MŠH 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3-4 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 



- štartovné pre družstvá – stanovené jednotne 20,00 Eur/turnaj  
- balík zápisov od SBA 

 

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 174/210618 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe dohody ŠŠK B.S.C. Bratislava a TJ STEP Komárno, v súlade s 

Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 125/210525 zo dňa 25. 05. 2021  

 

rozhodla: 

 

o dohrávaní zápasu vyššej súťaže Starších žiakov U15 skupiny Západ  

nasledovne: 
 

č.13. BK Junior Komárno – B.S.C. Bratislava dňa 21. 06. 2021 o 15:30 hod. 
v Komárne, ŠH, Športová 1 /pôvodne 12.06.2021/. 

 

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe dohody ŠŠK B.S.C. Bratislava a TJ STEP Komárno, v súlade s 

Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 125/210525 zo dňa 25. 05. 2021 

a z dôvodu nemožnosti odohrania zápasu v pôvodnom termíne pre karanténu 



družstva B.S.C. Bratislava, so súhlasom delegačného úseku ZBR rozhodla tak, ako 

je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.  
 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 175/210618 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 

a v súlade s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 125/210525 zo dňa 

25.05.2021  

 

rozhodla: 

 

o pridelení III. turnaja vyššej súťaže Starších žiakov U15, skupina Západ BK 

Inter Bratislava mládež.  

 
Skupina Západ III. turnaj – organizátor BK Inter Bratislava mládež, Eurovia 
aréna 
 
25. 06. 2021   
o 13:00 hod.  Inter Bratislava – BK Lokomotíva Sereď  
o 15:00 hod.  MBK AŠK Slávia Trnava – ŠBK Junior Levice 
o 17:00 hod.  B.S.C. Bratislava – BK Junior Komárno 
o 19:00 hod.  ŠBK Junior Levice – Inter Bratislava 
 
26. 06. 2021   
o 10:00 hod.  Inter Bratislava – BK Junior Komárno 
o 12:00 hod.  B.S.C. Bratislava – MBK AŠK Slávia Trnava  
o 14:00 hod.  BK Lokomotíva Sereď – ŠBK Junior Levice 
o 16:00 hod.  BK Junior Komárno – MBK AŠK Slávia Trnava 
o 18:00 hod.  BK Lokomotíva Sereď – B.S.C. Bratislava 
                      
 
Poznámka 1./: zápasy družstiev v turnajoch je po vzájomnej dohode možné odohrať 
aj v iných termínoch.  
  

Poznámka 2./: 
Kvalifikačné turnaje:  SBA uhradí ¾ nákladov za rozhodcov  

  Účastníci rovnakým dielom uhradia ¼ nákladov na rozhodcov  
  SBA uhradí organizátorovi dotáciu 200 eur 

Finálový turnaj:   SBA uhradí ¾ nákladov za rozhodcov 
  Organizátor uhradí ¼ nákladov na rozhodcov  
  SBA zabezpečí poháre a medaile  
  SBA uhradí každému účastníkovi dotáciu 400 eur  

   

Odôvodnenie: 
 



Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 

Všetky ďalšie pokyny týkajúce sa organizácie vyššie uvedených turnajov pošlú 
organizátori. Prílohou tohto rozhodnutia je tiež aktuálny výklad HK SBA-C 
k Vyhláškam úradu verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto 
rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, v súlade s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 125/210525 zo dňa 

25.05.2021 a z dôvodu prihlásenia sa v náhradnom termíne na organizáciu III. 

turnaja vyššej súťaže Starších žiakov U15, skupiny Západ rozhodla tak, ako je 

uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 

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

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

Zverejnené 19.06.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 176/210618 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu z II. turnaja súťaže Juniori U19, skupina Západ 

medzi družstvami Inter Bratislava a BBK Bánovce nad Bebravou 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas č. 18. II. turnaja súťaže Juniori U19, skupina 

Západ medzi družstvami Inter Bratislava a BBK Bánovce nad Bebravou, ktorý 

sa mal hrať dňa 12.06.2021 v Leviciach,  výsledkom 20:0 v prospech družstva 

Inter Bratislava s priznaním bodu družstvu BBK Bánovce nad Bebravou. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 18.06.2021 zaoberala 

neodohratím zápasu II. turnaja súťaže Juniori U19, skupina Západ medzi družstvami 

Inter Bratislava a BBK Bánovce nad Bebravou, ktorý sa mal hrať dňa 12.06.2021 v 

Leviciach. 

HK SBA – C dňa 12.06.2021 obdržala informáciu o tom, že Inter Bratislava nebude 

schopný zápas odohrať, keďže hráči družstva sú v karanténe COVID-19. Následne 

HK SBA-C na svojom zasadnutí dňa 15.06.2021 vyzvala družstvá, aby stretnutie 

odohrali najneskôr do 20.06.2021, pričom BBK Bánovce nad Bebravou mal navrhnúť 

do 17.06. 2021 2 termíny na odohratie. Klub BBK Bánovce nad Bebravou toto 

nesplnil, s odôvodnením, že majú veľa hráčov zranených, resp. chorých a na 

stretnutie nenastúpia. 

 

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


Podľa čl. 15.2. a 15.2.1. Hracieho poriadku SBA: „Okrem potrestania priestupkov 
a previnení sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s pasívnym 
skóre s priznaním jedného bodu.“ 
 

Podľa čl. 15.3 a 15.3.1 Hracieho poriadku SBA:„ O kontumácii stretnutia HK 
rozhodne a družstvu nebude priznaný jeden bod ak družstvo k riadne hlásenému 
stretnutiu nenastúpi ani po márnom uplynutí čakacej doby, okrem prípadov 
stanovených predpismi SBA 

HK SBA - C v súvislosti s Manuálom pre kolektívne športy majúce výnimku zo 
zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 
OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 a tiež v 
súvislosti s nariadením MUDr. Bartošovej, lekárky SBA, vydala dočasnú výnimku z 
čl. 15.3.1 Hracieho poriadku SBA v tom zmysle, že ak dôvodom nenastúpenia 
družstva k stretnutiu je nedostatočný počet hráčov/hráčok v dôsledku karantény, 
prípadne ochorenia členov družstva, bude danému družstvu priznaný jeden bod. 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. BBK Bánovce nad Bebravou bol priznaný bod za kontumáciu 
z vyššie uvedeného dôvodu. BBK Bánovce nad Bebravou sa zároveň nedopustil 
disciplinárneho previnenia. 
 

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

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

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 177/210618 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasov z II. turnaja vyššej súťaže Juniori U19, 

skupina Západ medzi družstvami B.S.C. Bratislava a ŠBK Junior Levice, BKM SPU 

Nitra – B.S.C. Bratislava 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas č. 17. II. turnaja vyššej súťaže Juniori U19, 

skupina Západ medzi družstvami B.S.C. Bratislava a ŠBK Junior Levice, ktorý 

sa mal hrať dňa 12.06.2021 v Leviciach,  výsledkom 20:0 v prospech družstva 

ŠBK Junior Levice s priznaním bodu družstvu B.S.C. Bratislava; 

 

HK SBA – C kontumuje zápas č. 20. II. turnaja vyššej súťaže Juniori U19, 

skupina Západ medzi družstvami BKM SPU Nitra a B.S.C. Bratislava, ktorý sa 

mal hrať dňa 13.06.2021 v Leviciach,  výsledkom 20:0 v prospech družstva 

BKM SPU Nitra s priznaním bodu družstvu B.S.C. Bratislava. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 18.06.2021 zaoberala 

neodohratím zápasov II. turnaja súťaže Juniori U19, skupina Západ medzi 

družstvami B.S.C. Bratislava a ŠBK Junior Levice, ktorý sa mal hrať dňa 12.06.2021 

v Leviciach a medzi družstvami BKM SPU Nitra a B.S.C. Bratislava, ktorý sa mal hrať 

13.06.2021 v Leviciach. 

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


HK SBA-C na svojom zasadnutí dňa 15.06.2021 vyzvala družstvá, aby stretnutia 

odohrali najneskôr do 20.06.2021, pričom ŠBK Junior Levice a BKM SPU Nitra mali 

navrhnúť do 17.06. 2021 2 termíny na odohratie. Dňa 17.06.2021 družstvo B.S.C. 

Bratislava zaslalo informáciu, že nie je schopné dohrať zápasy v navrhovaných 

termínoch pre zdravotný stav družstva.  

 

Podľa čl. 15.2. a 15.2.1. Hracieho poriadku SBA: „Okrem potrestania priestupkov 
a previnení sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s pasívnym 
skóre s priznaním jedného bodu.“ 
 

Podľa čl. 15.3 a 15.3.1 Hracieho poriadku SBA:„ O kontumácii stretnutia HK 
rozhodne a družstvu nebude priznaný jeden bod ak družstvo k riadne hlásenému 
stretnutiu nenastúpi ani po márnom uplynutí čakacej doby, okrem prípadov 
stanovených predpismi SBA 

HK SBA - C v súvislosti s Manuálom pre kolektívne športy majúce výnimku zo 
zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 
OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 a tiež v 
súvislosti s nariadením MUDr. Bartošovej, lekárky SBA, vydala dočasnú výnimku z 
čl. 15.3.1 Hracieho poriadku SBA v tom zmysle, že ak dôvodom nenastúpenia 
družstva k stretnutiu je nedostatočný počet hráčov/hráčok v dôsledku karantény, 
prípadne ochorenia členov družstva, bude danému družstvu priznaný jeden bod. 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. B.S.C. Bratislava bol priznaný bod za kontumácie z vyššie 
uvedeného dôvodu. B.S.C. Bratislava sa zároveň nedopustil disciplinárneho 
previnenia. 
 

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

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

Zverejnené 21.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 178/210621 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Starší minižiaci U12 nasledovne: 

 
Organizátor: RIM Basket Košice, o.z. ŠH Lokomotíva, Čermeľská 1 
 
26. 06. 2021 o 14:00 hod.  RIM Basket Košice – 1.BK Michalovce 
                     o 15:30 hod.  1.BK Michalovce – ŠBK GALAXY Košice 
                     o 17:30 hod.  ŠBK GALAXY Košice – RIM Basket Košice 



 
Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- balík zápisov od SBA 

 

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Zverejnené 22.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 179/210622 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja, na základe dohody BKM Petržalka-Five 

Stars a BK Slovan Bratislava 

 

rozhodla: 

 

o zmene Rozhodnutia HK SBA – sekcia centrálna č. 173/210618 zo dňa 

18.06.2021 v časti úpravy programu turnaja v kategórii Žiačky U14 nasledovne: 

 
Organizátor: MBK Stará Turá, MŠH a Športové centrum Priemyslovka 
 



25. 06. 2021  
o 17:30 hod.  BKM Petržalka-Five Stars – BK Slovan Bratislava, Bratislava, 
telocvičňa Evanjelického lýcea, Vranovská 2   
/pôvodne 27.06.2021 o 11:00 hod. Stará Turá/ 
 
26. 06. 2021 – zostáva v platnosti 
o 10:00 hod.  MBK Stará Turá – BK Slovan Bratislava   MŠH 
o 10:00 hod.  BKM Petržalka-Five Stars – BK Klokani Ivanka pri Dunaji ŠCP 
o 13:00 hod.  MBK Stará Turá – BKM Petržalka-Five Stars   MŠH 
o 13:00 hod.  BK Slovan Bratislava – BK Klokani Ivanka pri Dunaji  ŠCP 
 
27. 06. 2021 – zostáva v platnosti 
o 15:00 hod.  MBK Stará Turá – BK Klokani Ivanka pri Dunaji  MŠH 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3-4 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- štartovné pre družstvá – stanovené jednotne 20,00 Eur/turnaj  
- balík zápisov od SBA 

   

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja na základe dohody BKM 

Petržalka-Five Stars a BK Slovan Bratislava, so súhlasom organizátora turnaja 

a delegačného úseku ZBR rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Zverejnené 24.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 180/210624 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021, na 

základe dohody TJ STEP Komárno a ŠBK Junior Levice, v súlade s Rozhodnutím 

HK SBA – sekcia centrálna č. 125/210525 zo dňa 25. 05. 2021  



 

rozhodla: 

 

o dohrávaní zápasu vyššej súťaže Starších žiakov U15 skupiny Západ  

nasledovne: 
 

č.4. BK Junior Komárno – ŠBK Junior Levice dňa 30. 06. 2021 o 16:00 hod. 
v Komárne, ŠH, Športová 1 /pôvodne 28.05.2021/. 

 

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C, na základe dohody TJ STEP Komárno a ŠBK Junior Levice, v súlade s 

Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 125/210525 zo dňa 25. 05. 2021 

a z dôvodu nemožnosti odohrania zápasu v pôvodnom termíne pre karanténu 

družstva ŠBK Junior Levice, so súhlasom delegačného úseku ZBR rozhodla tak, ako 

je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.   
 

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

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

Zverejnené 25.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 181/210625 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja, z dôvodu odhlásenia sa družstva BA 

Čaňa z turnaja a v súlade s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 172/210618 

zo dňa 18.06.2021 

 

rozhodla: 

 

o úprave programu turnaja v kategórii Staršie minižiačky U12 nasledovne: 

 
Organizátor: ŠKBD Spišská Nová Ves, ŠH 
 
26. 06. 2021  
o 13:00 hod.  ŠKBD Spišská Nová Ves – YOUNG ANGELS U12 Košice 
o 15:00 hod.  CBK MINIBUSEUROPA U12 Košice – BKM Bardejov 
o 17:00 hod.  BKM Bardejov – YOUNG ANGELS U12 Košice 
o 19:00 hod.  CBK MINIBUSEUROPA U12 Košice – ŠKBD Spišská Nová Ves 



 
27. 06. 2021  
o 09:00 hod.  YOUNG ANGELS U12 Košice – CBK MINIBUSEUROPA U12 Košice 
o 11:00 hod.  ŠKBD Spišská Nová Ves – BKM Bardejov 
 

Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3-4 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- štartovné pre družstvá – stanovené jednotne 20,00 Eur/turnaj  
- balík zápisov od SBA 

   

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – C  

a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja, z dôvodu odhlásenia sa družstva 

BA Čaňa z turnaja a v súlade s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 

172/210618 zo dňa 18.06.2021 rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto 

rozhodnutia. 

 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 182/210625 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja, z dôvodu odhlásenia sa družstva 1.BK 

Michalovce z turnaja a v súlade s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 

178/210621 zo dňa 21.06.2021 

 

rozhodla: 

 

ruší turnaj v kategórii Starší minižiaci U12, ktorý sa mal odohrať nasledovne: 

 
Organizátor: RIM Basket Košice, o.z. ŠH Lokomotíva, Čermeľská 1 
Účastníci: RIM Basket Košice, 1.BK Michalovce, ŠBK GALAXY Košice 

 



Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja, z dôvodu odhlásenia sa 

družstva 1.BK Michalovce z turnaja a v súlade s Rozhodnutím HK SBA – sekcia 

centrálna č. 178/210621 zo dňa 21.06.2021 rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 

tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Zverejnené 28.06.2021 
 

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 183/210628 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasov súťaže Starší žiaci U15 skupiny Východ: 
 

č.15 medzi MBA Prievidza - BA Čaňa zo dňa 26.6.2021 

č.17 medzi BBK Bánovce nad Bebravou - BA Čaňa zo dňa 26.6.2021 

č.18 medzi MŠK BK Žiar nad Hronom - BA Čaňa zo dňa 27.6.2021 
 

a 
 

Starší žiaci U15 skupiny Západ: 

č.2 medzi Inter Bratislava - ŠBK Junior Levice zo dňa 28.5.2021 

č.7 medzi B.S.C. Bratislava - ŠBK Junior Levice zo dňa 29.5.2021 

č.10 medzi ŠBK Junior Levice - BK Lokomotíva Sereď zo dňa 29.5.2021 

č.17 medzi B.S.C. Bratislava - Inter Bratislava zo dňa 12.6.2021 

č.19 medzi ŠBK Junior Levice - B.S.C. Bratislava zo dňa 13.6.2021 

č.21 medzi MBK AŠK Slávia Trnava - Inter Bratislava zo dňa 13.6.2021 

č.26 medzi Inter Bratislava - BK Junior Komárno zo dňa 26.6.2021 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápasy súťaže Starší žiaci U15 skupiny Východ:  
 

č.15 medzi MBA Prievidza - BA Čaňa zo dňa 26.6.2021 výsledkom 20:0 

v prospech družstva MBA Prievidza s priznaním bodu družstvu BA Čaňa 
 

č.17 medzi BBK Bánovce nad Bebravou - BA Čaňa zo dňa 26.6.2021 výsledkom 

20:0 v prospech družstva BBK Bánovce nad Bebravou s priznaním bodu 

družstvu BA Čaňa 
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č.18 medzi MŠK BK Žiar nad Hronom - BA Čaňa zo dňa 27.6.2021 výsledkom 

20:0 v prospech družstva MŠK BK Žiar nad Hronom s priznaním bodu družstvu 

BA Čaňa 
 

a 
 

zápasy súťaže Starší žiaci U15 skupiny Západ: 
 

č.2 medzi Inter Bratislava - ŠBK Junior Levice zo dňa 28.5.2021 výsledkom 20:0 

v prospech družstva Inter Bratislava s priznaním bodu družstvu ŠBK Junior 

Levice 
 

č.7 medzi B.S.C. Bratislava - ŠBK Junior Levice zo dňa 29.5.2021 výsledkom 

20:0 v prospech družstva B.S.C. Bratislava s priznaním bodu družstvu ŠBK 

Junior Levice 
 

č.10 medzi ŠBK Junior Levice - BK Lokomotíva Sereď zo dňa 29.5.2021 

výsledkom 20:0 v prospech družstva BK Lokomotíva Sereď s priznaním bodu 

družstvu ŠBK Junior Levice 
 

č.17 medzi B.S.C. Bratislava - Inter Bratislava zo dňa 12.6.2021 výsledkom 20:0 

v prospech družstva Inter Bratislava s priznaním bodu družstvu B.S.C. 

Bratislava 
 

č.19 medzi ŠBK Junior Levice - B.S.C. Bratislava zo dňa 13.6.2021 výsledkom 

20:0 v prospech družstva ŠBK Junior Levice s priznaním bodu družstvu B.S.C. 

Bratislava 
 

č.21 medzi MBK AŠK Slávia Trnava - Inter Bratislava zo dňa 13.6.2021 

výsledkom 20:0 v prospech družstva Inter Bratislava s priznaním bodu 

družstvu MBK AŠK Slávia Trnava 
 

č.26 medzi Inter Bratislava - BK Junior Komárno zo dňa 26.6.2021 výsledkom 

20:0 v prospech družstva Inter Bratislava s priznaním bodu družstvu BK Junior 

Komárno. 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 28.06.2021 zaoberala 

neodohratím vyššie uvedených zápasov súťaže Starší žiaci U15 skupiny Východ a 

Západ. 

HK SBA – C priebežne obdržala informácie o nenastúpení družstiev na jednotlivé 

stretnutia s odôvodnením, že je družstvo v karanténe z dôvodu výskytu ochorenia 

COVID-19, resp. že majú veľa hráčov zranených alebo chorých. 

 

Podľa čl. 15.2. a 15.2.1. Hracieho poriadku SBA: „Okrem potrestania priestupkov 
a previnení sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s pasívnym 
skóre s priznaním jedného bodu.“ 
 

Podľa čl. 15.3 a 15.3.1 Hracieho poriadku SBA:„ O kontumácii stretnutia HK 
rozhodne a družstvu nebude priznaný jeden bod ak družstvo k riadne hlásenému 
stretnutiu nenastúpi ani po márnom uplynutí čakacej doby, okrem prípadov 
stanovených predpismi SBA 
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HK SBA - C v súvislosti s Manuálom pre kolektívne športy majúce výnimku zo 
zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 
OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 a tiež v 
súvislosti s nariadením MUDr.Bartošovej, lekárky SBA, vydala dočasnú výnimku z 
čl. 15.3.1 Hracieho poriadku SBA v tom zmysle, že ak dôvodom nenastúpenia 
družstva k stretnutiu je nedostatočný počet hráčov/hráčok v dôsledku karantény, 
prípadne ochorenia členov družstva, bude danému družstvu priznaný jeden bod. 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. Družstvám, ktoré neodohrali svoje stretnutia, bol priznaný bod za 
kontumáciu z vyššie uvedeného dôvodu. Tieto družstvá sa zároveň nedopustili 
disciplinárneho previnenia. 
 

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

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

          Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 184/210628 
 

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

SBA - C“) vo veci neodohratia zápasu súťaže Starší žiaci U15, skupina Západ č.28. 

medzi BK Lokomotíva Sereď - ŠBK Junior Levice zo dňa 26.06.2021 

 

rozhodla: 

 

HK SBA – C kontumuje zápas súťaže Starší žiaci U15, skupina Západ:  
 

č.28. medzi BK Lokomotíva Sereď – ŠBK Junior Levice zo dňa 26.06.2021 

výsledkom 20:0 v prospech družstva BK Lokomotíva Sereď s priznaním bodu 

družstvu ŠBK Junior Levice 

 

Odôvodnenie: HK SBA – C sa na svojom zasadaní dňa 28.06.2021 zaoberala 

neodohratím vyššie uvedeného zápasu súťaže Starší žiaci U15, skupina Západ. 

HK SBA – C obdržala informáciu o nenastúpení družstva ŠBK Junior Levice na 

stretnutie s odôvodnením, že družstvo nemá dostatočný počet hráčov spôsobilých 

nastúpiť na stretnutie, resp. má veľa hráčov zranených alebo chorých a časť hráčov 

v karanténe pre COVID-19. 

 

Podľa čl. 15.2. a 15.2.1. Hracieho poriadku SBA: „Okrem potrestania priestupkov 
a previnení sa uplatňujú aj hracie dôsledky: skontumovanie stretnutia s pasívnym 
skóre s priznaním jedného bodu.“ 
 

Podľa čl. 15.3 a 15.3.1 Hracieho poriadku SBA:„ O kontumácii stretnutia HK 
rozhodne a družstvu nebude priznaný jeden bod ak družstvo k riadne hlásenému 
stretnutiu nenastúpi ani po márnom uplynutí čakacej doby, okrem prípadov 
stanovených predpismi SBA 

HK SBA - C v súvislosti s Manuálom pre kolektívne športy majúce výnimku zo 
zákazu hromadných podujatí v zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR 
OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 v súvislosti s ochorením COVID-19 a tiež v 
súvislosti s nariadením MUDr.Bartošovej, lekárky SBA, vydala dočasnú výnimku z 
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čl. 15.3.1 Hracieho poriadku SBA v tom zmysle, že ak dôvodom nenastúpenia 
družstva k stretnutiu je nedostatočný počet hráčov/hráčok v dôsledku karantény, 
prípadne ochorenia členov družstva, bude danému družstvu priznaný jeden bod. 

Na základe vyššie uvedeného, HK SBA – C rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 
tohto rozhodnutia. Družstvu, ktoré neodohralo svoje stretnutia, bol priznaný bod za 
kontumáciu z vyššie uvedeného dôvodu. Toto družstvo sa zároveň nedopustilo 
disciplinárneho previnenia. 
 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 185/210628 
 

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

SBA - C“) na základe Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 

08.04.2021 a v súlade s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 125/210525 zo 

dňa 25.05.2021 

 

rozhodla: 

 

o pridelení organizácie finálového turnaja vyššej súťaže Starších žiakov U15 

nasledovne: 

 
Finálový turnaj – organizátor MŠK Žiar nad Hronom, spol. s r.o., 09.-11.07.2021 
 

09. 07. 2021   
A:1V-4Z   MBA Prievidza                        -  ŠBK Junior Levice/B.S.C. Bratislava * 
B:2V-3Z   MŠK BK Žiar nad Hronom      -  B.S.C. Bratislava/ŠBK Junior Levice * 
C:3V-2Z   RIM Basket Košice                 -  Inter Bratislava 
D:4V-1Z   BBK Bánovce nad Bebravou  -  BK Lokomotíva Sereď 
 
* - o určení družstva sa rozhodne až po dohrávke zápasu č.4. BK Junior Komárno – 
ŠBK Junior Levice dňa 30.6.2021 
 
10. 07. 2021   
prehra C – prehra A  
prehra B – prehra D  
víťaz A – víťaz C  
víťaz D – víťaz B 
 
11. 07. 2021   
o 7.miesto  
o 5.miesto  
o 3.miesto  
o 1.miesto   
 
Začiatky zápasov zašle organizátor HK SBA – C a zainteresovaným družstvám. 
 
Poznámka: SBA uhradí ¾ nákladov za rozhodcov 

Organizátor uhradí ¼ nákladov na rozhodcov  



SBA zabezpečí poháre a medaile  
SBA uhradí každému účastníkovi dotáciu 400 eur   
  

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 

Všetky ďalšie pokyny týkajúce sa organizácie vyššie uvedeného turnaja pošle 
organizátor. Prílohou tohto rozhodnutia je tiež aktuálny výklad HK SBA-C 
k Vyhláškam úradu verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto 
rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C a v súlade s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 125/210525 zo dňa 

25.05.2021 rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 
 

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

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

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 186/210628 
 

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

SBA - C“) na základe Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 

08.04.2021 a v súlade s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 135/210526 zo 

dňa 26.05.2021 

 

rozhodla: 

 

o pridelení organizácie finálového turnaja o konečné 9.-14.miesto vyššej 

súťaže Kadetiek U17 nasledovne: 

 
Turnaj o 9.-14.miesto – organizátor: Basketbalový klub Trenčín, Stredná 
športová škola, Kožušnícka 71/2 
 
(družstvá si berú výsledky zo základnej skupiny Východ a Západ so sebou) 
 
03. 07. 2021    
A: 5Z-7V   o 11:00 h.  BK Slovan Bratislava – ŽBK Rožňava   
B: 6Z-6V   o 09:00 h.  Piešťanské Čajočky – ŠKBD Spišská Nová Ves 
C: 7Z-5V   o 13:00 h.  BK AS Trenčín – CBK Minibuseuropa U16 Košice 
D: 5Z-6V   o 15:00 h.  BK Slovan Bratislava – ŠKBD Spišská Nová Ves   
E: 7Z-7V   o 19:00 h.  BK AS Trenčín – ŽBK Rožňava   
F: 6Z-5V   o 17:00 h.  Piešťanské Čajočky – CBK Minibuseuropa U16 Košice 
 
04. 07. 2021    
G: 6Z-7V   o 09:00 h.  Piešťanské Čajočky – ŽBK Rožňava 
H: 5Z-5V   o 11:00 h.  BK Slovan Bratislava – CBK Minibuseuropa U16 Košice 



I: 7Z-6V     o 13:00 h.  BK AS Trenčín – ŠKBD Spišská Nová Ves 
  

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Všetky ďalšie pokyny týkajúce sa organizácie vyššie uvedeného turnaja pošle 

organizátor. Prílohou tohto rozhodnutia je tiež aktuálny výklad HK SBA-C 
k Vyhláškam úradu verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto 
rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C a v súlade s Rozhodnutím HK SBA – sekcia centrálna č. 135/210526 zo dňa 

26.05.2021 rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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

Zverejnené 29.06.2021 
 

Rozhodnutie HK SBA – sekcia centrálna č. 187/210629 
 

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

SBA - C“) na Zápisnice č. 5/2021 Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 a na 

základe prihlásenia na organizáciu turnaja 

 

rozhodla: 

 

o usporiadaní turnaja v kategórii Mladšie žiačky U13 nasledovne: 

 
Organizátor: ŠKBD Spišská Nová Ves, ŠH 
 
03. 07. 2021  
o 10:00 hod.  ŠKBD Spišská Nová Ves – CBK MINIBUSEUROPA U13 Košice 
o 12:00 hod.  YOUNG ANGELS U13 Košice – BAM Poprad 
o 14:00 hod.  BKM Bardejov – CBK MINIBUSEUROPA U13 Košice 
o 16:00 hod.  BAM Poprad – ŠKBD Spišská Nová Ves 
o 18:00 hod.  BKM Bardejov – YOUNG ANGELS U13 Košice  
 
04. 07. 2021  
o 09:00 hod.  CBK MINIBUSEUROPA U13 Košice – BAM Poprad 
o 11:00 hod.  ŠKBD Spišská Nová Ves – BKM Bardejov 
o 13:00 hod.  CBK MINIBUSEUROPA U13 Košice – YOUNG ANGELS U13 Košice 
o 15:00 hod.  BAM Poprad – BKM Bardejov 
o 17:00 hod.  YOUNG ANGELS U13 Košice – ŠKBD Spišská Nová Ves 
 

 



Poznámka 1./: organizátor informuje účastníkov turnaja o ďalších technických 
pokynoch k turnaju  
  
Poznámka 2./: 
SBA na tieto turnaje zabezpečí: 

- delegáciu rozhodcov a hradí ¾ nákladov na rozhodcov, organizátor hradí ¼ 
nákladov na rozhodcov 

- organizátor obdrží dotáciu 100,00 Eur na 1-dňový turnaj (min. 3-4 družstvá) 
- organizátor obdrží dotáciu 200,00 Eur na 2 alebo 3-dňový turnaj (min. 4 

družstvá) 
- štartovné pre družstvá – stanovené jednotne 20,00 Eur/turnaj  
- balík zápisov od SBA 

 

Odôvodnenie: 
 

Podľa § 1 ods. 3 písm. k) aktuálne platnej Vyhlášky Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. 208/2021 sa zákaz výkonu hromadných podujatí nevzťahuje v 
územných obvodoch okresov mimo III. alebo IV. stupňa varovania COVID 
AUTOMATU pre podujatia športového charakteru, za účelom tréningovej a súťažnej 
činnosti športových klubov registrovaných pod športovými zväzmi. 

 
Prílohou tohto rozhodnutia je aktuálny výklad HK SBA-C k Vyhláškam úradu 

verejného zdravotníctva SR platným ku dňu vydania tohto rozhodnutia. 
 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 08.04.2021 HK SBA – 

C  a na základe prihlásenia sa na organizáciu turnaja rozhodla tak, ako je uvedené 

vo výroku tohto rozhodnutia. 

 

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

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


