
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Východ – december 2019  

 
Zverejnené 03.12.2019 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 26/191202 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :   

1. žiadosti družstva Young Angels Academy o výmenu poradia stretnutí 

č.V21 a č.V24 Young Angels U14 Košice – BA Čaňa súťaže Žiačok U14 – 

Východ zo dňa 14.12.2019 a č.V51, č.V54 zo dňa 21.03.2020  

 
rozhodla: 

 

    1.    HK SBA – V schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže Žiačok U14 – 
Východ nasledovne : č.V21 a č.V24 BA Čaňa – Young Angels U14 Košice 
12.12.2019 (Štvrtok), 16:00 a 17:30, ZŠ Pionierska 33 Čaňa.  
č.V51 a č.V54 Young Angels U14 Košice – BA Čaňa, 21.03.2020 (Sobota), 

Košice (pôvodne v Čani). 

 
Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení výmeny poradia stretnutí súťaže Žiačok 

U14 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BA Čaňa /zaneprázdnenosť 

trénera/, vzájomnej dohody družstiev o výmene poradia stretnutí a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 
 
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 – Východ č. 27/191202 

 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev Young Angels U14 Košice a MBK Ružomberok o náhradnom 

termíne stretnutí č. V13, V16 súťaže Žiačok U14 – Východ pôvodne zo dňa 

30.11.2019   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiačok U14 – 

Východ č. V13, V16 Young Angels U14 Košice - MBK Ružomberok z 

pôvodného termínu 30.11.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

18.12.2019 (Streda), 16:00 a 17:30 hod., ŠH Lokomotíva, Košice. 



 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Žiakov 

U14 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Young Angels Academy 

/zaneprázdnenosť trénerky v pôvodnom termíne stretnutia/, vzájomnej dohody 

družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA v súlade s čl.7.4. Hracieho poriadku SBA 
 
Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie do 15 dní odo dňa 

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

 
Príloha č. 1 : Súpiska Young Angels U14 Košice v pôvodnom termíne stretnutia 
(podľa HP SBA 7.18) 
 
Príloha č.1: 
 

 
 

 
Príloha č. 2 : Súpiska MBK Ružomberok v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 

 
Príloha č.2: 
 



 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 28/191202 

 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev BA Čaňa a ŠBK Galaxy Košice o náhradnom termíne 

stretnutí č. A38, A41 súťaže Mladších žiakov U13 – Východ pôvodne zo dňa 

21.12.2019   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladších žiakov U13 

– Východ č. A38, A41 BA Čaňa – ŠBK Galaxy Košice z pôvodného termínu 

21.12.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 17.12.2019 (Utorok), 16:00 

a 17:30 hod., ZŠ Čaňa Pionierska 33. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladších 

žiakov U13 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BA Čaňa /zatvorenie telocvične 

z dôvodu začiatku prázdnin v pôvodnom termíne stretnutia/, vzájomnej dohody 

družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA v súlade s čl.7.4. Hracieho poriadku SBA 

 
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 – Východ č. 29/191202 
 

Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 

SBA - V“) na základe oznámenia BK 04 AC LB Spišská Nová Ves o chorobnosti v 

družstve a z toho vyplývajúcej nemožnosti odohrať stretnutie č. D9 BK 04 AC LB 

Spišská Nová Ves – RIM Basket Košice súťaže Žiaci U14 – Východ v termíne 

01.12.2019 

 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V v súlade s čl. 7.31. Hracieho poriadku SBA ruší stretnutie 
súťaže Žiaci U14 Východ zo dňa 01.12.2019 č. D9 BK 04 AC LB Spišská Nová 

Ves – RIM Basket Košice  
2. HK SBA – V v súlade s čl. 10.2., čl. 15.2.2., čl. 15.3.1. Hracieho poriadku SBA 

a čl. 2.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 kontumuje stretnutie súťaže 

Žiaci U14 Východ zo dňa 01.12.2019 č. D9 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – 

RIM Basket Košice s výsledkom 0:20 bez priznania 1 bodu do priebežnej 

tabuľky družstvu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves.  
3. HK SBA – V s prihliadnutím na čl. 2.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku 

č.1 neudeľuje družstvu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves pokutu za 

nedostavenie sa k zápasom z vlastnej viny. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o zrušení predmetného stretnutia súťaže Žiaci Východ v 

súlade s čl. 7.31. Hracieho poriadku SBA a kontumácií stretnutí v súlade s čl. 10.2., čl. 

15.2.2., čl. 15.3.1. Hracieho poriadku SBA.  
/ Keďže zdravotný stav v družstve Spišskej Novej Vsi nedovoľoval zúčastniť sa 

stretnutia v pôvodnom termíne a ďalšia zmena termínu nie je možná z dôvodu konca 

základnej časti súťaže, HK SBA – Východ rozhodla o neudelení pokuty vyplývajúcej z 

čl. 2.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1/. 
 

Znenie jednotlivých článkov Hracieho poriadku : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Znenie čl. 2.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 – Východ č. 30/191202 

 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 

SBA - V“) na základe oznámenia BK 04 AC LB Spišská Nová Ves o chorobnosti v 

družstve a z toho vyplývajúcej nemožnosti odohrať stretnutie č. D22 RIM Basket 

Košice - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves súťaže Žiaci U14 – Východ v termíne 

01.12.2019 

 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V v súlade s čl. 7.31. Hracieho poriadku SBA ruší stretnutie 
súťaže Žiaci U14 Východ zo dňa 01.12.2019 č. D22 RIM Basket Košice - BK 04 

AC LB Spišská Nová Ves  
2. HK SBA – V v súlade s čl. 10.2., čl. 15.2.2., čl. 15.3.1. Hracieho poriadku SBA 

a čl. 2.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 kontumuje stretnutie súťaže 

Žiaci U14 Východ zo dňa 01.12.2019 č. D22 RIM Basket Košice - BK 04 AC LB 

Spišská Nová Ves s výsledkom 20:0 bez priznania 1 bodu do priebežnej 

tabuľky družstvu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves.  
3. HK SBA – V s prihliadnutím na čl. 2.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku 

č.1 neudeľuje družstvu BK 04 AC LB Spišská Nová Ves pokutu za 

nedostavenie sa k zápasom z vlastnej viny. 



 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o zrušení predmetného stretnutia súťaže Žiaci Východ v 

súlade s čl. 7.31. Hracieho poriadku SBA a kontumácií stretnutí v súlade s čl. 10.2., čl. 

15.2.2., čl. 15.3.1. Hracieho poriadku SBA.  
/ Keďže zdravotný stav v družstve Spišskej Novej Vsi nedovoľoval zúčastniť sa 

stretnutia v pôvodnom termíne a ďalšia zmena termínu nie je možná z dôvodu konca 

základnej časti súťaže, HK SBA – Východ rozhodla o neudelení pokuty vyplývajúcej z 

čl. 2.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1/. 
 

Znenie jednotlivých článkov Hracieho poriadku : 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Znenie čl. 2.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 :  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 09.12.2019 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 31/191209 

 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev MBK Ružomberok a ORAVA BasCats o náhradnom termíne 

stretnutí č. 10, X10 súťaže Mladších mini žiačok U11 – Stred pôvodne zo dňa 

21.12.2019   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladších mini žiačok 

U11 – Stred č. 10, X10 ORAVA BasCats – MBK Ružomberok z pôvodného 

termínu 21.12.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 18.12.2019 

(Streda), 15:00 a 16:15 hod., telocvičňa SZŠ M. Hattalu, Dolný Kubín. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladších 



mini žiačok U11 – Stred medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti ORAVA BasCats 

/obsadenosť ŠH v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA v súlade s čl.7.4. 

Hracieho poriadku SBA 
 
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 20.12.2019 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 32/191217 

 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 

SBA - V“) na základe zápisu v KFS a oznámenia rozhodcov stretnutí č. S19 a č. S22 

BK ŠKP 08 Banská Bystrica – BK ZŠ Zvolen MS súťaže Staršie minižiačky Stred zo 

dňa 14.12.2018 o skutočnosti, že hostia nastúpili na predmetné stretnutia 

v nedostatočnom počte (9 hráčok) 

 

rozhodla: 

 

1. HK SBA - V v súlade s čl. 12.2.1. a čl. 12.2.2. Pravidiel pre minibasketbal 

platných pre sezónu 2019/2020 kontumuje stretnutie súťaže Staršie 

minižiačky zo dňa 14.12.2018 č. S19 BK ŠKP 08 Banská Bystrica – BK ZŠ 

Zvolen MS s výsledkom 20:0 bez priznania 1 bodu do priebežnej tabuľky 

družstvu BK ZŠ Zvolen MS. 

2. HK SBA - V v súlade s čl. 12.2.1. a čl. 12.2.2. Pravidiel pre minibasketbal 

platných pre sezónu 2019/2020 kontumuje stretnutie súťaže Staršie 

minižiačky zo dňa 14.12.2018 č. S22 BK ŠKP 08 Banská Bystrica – BK ZŠ 

Zvolen MS s výsledkom 20:0 bez priznania 1 bodu do priebežnej tabuľky 

družstvu BK ZŠ Zvolen MS. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o kontumácií predmetných stretnutí súťaže Staršie 

minižiačky v súlade s čl.12.2.1. a čl. 12.2.2 Pravidiel pre minibasketbal platných pre 

sezónu 2019/2020. 

12.2. Minimálny počet členov družstva  
12.2.1. Každé družstvo musí mať v zápise o stretnutí uvedených a na zápase prítomných 
minimálne 10 hráčov.  
12.2.2. Ak družstvo nesplní podmienku uvedenú v ustanovení 12.2.1. týchto pravidiel, tak sa 

zápas uskutoční s menším počtom hráčov, pričom družstvo nemusí dodržať ustanovenia o 

striedaní hráčov v bode 7. Družstvu s nedostatočným počtom hráčov sa následne udelí 

kontumačná prehra s výsledkom 0:20, bez priznania 1 bodu do priebežnej tabuľky súťaže. 

Pokuta sa v tomto prípade neudeľuje. 

 



Družstvo BK ZŠ Zvolen MS malo na predmetných stretnutiach prítomných iba 9 

hráčok, preto HK SBA – V rozhodla tak, ako je uvedené vo výroku 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.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


