
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Východ – február 2020  

 
Zverejnené 03.02.2020 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 46/200202 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev MBK Ružomberok a Young Angels U13 Košice o náhradnom 

termíne stretnutí č. V31, V34 súťaže Žiačok U14 – Východ pôvodne zo dňa 

01.02.2020   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. V31, V34 MBK Ružomberok - Young Angels U13 Košice z 

pôvodného termínu 01.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

05.02.2020 (Streda), 16:15 a 17:45 hod., ŠH Koniareň, Ružomberok. 

 

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 /účasť na 

medzinárodnom turnaji v Šoproni/, 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 MBK Ružomberok v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 
Príloha č.1: 



 
 

 
Príloha č. 2 : Súpiska Young Angels U13 Košice v pôvodnom termíne stretnutia 
(podľa HP SBA 7.18) 
Príloha č.2: 
 

 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 47/200202 

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



1. dohody družstiev BAM Poprad a BA Čaňa o náhradnom termíne stretnutí č. 

V33, V36 súťaže Žiačok U14 – Východ pôvodne zo dňa 01.02.2020   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. V33, V36 BAM Poprad – BA Čaňa z pôvodného termínu 

01.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 06.02.2020 (Štvrtok), 17:00 

a 18:30 hod., ZŠ Komenského, Poprad. 

 

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 BA Čaňa /trénerovi družstva 

kolidoval termín so ŽL Žiakov/, 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 BAM Poprad v pôvodnom termíne stretnutia (podľa HP 
SBA 7.18) 

Príloha č.1: 

 
 

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

Príloha č.2: 
 



 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 48/200202 

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

1. dohody družstiev BK Prešovské kone Iskra Prešov a BKM Dastet Krompachy 

o náhradnom termíne stretnutí č. 31 súťaže 2. ligy Mužov – Východ pôvodne 

zo dňa 01.02.2020   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže 2. ligy Mužov – 

Východ č. 31 BK Prešovské kone Iskra Prešov – BKM Dastet Krompachy z 

pôvodného termínu 01.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

08.02.2020 (Sobota), 14:30 hod., ZŠ Sibírska, Prešov. 

 

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 BK Prešovské kone Iskra Prešov 

/obsadenosť ŠH inou akciou/, 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 BK Prešovské kone Iskra Prešov v pôvodnom termíne 
stretnutia (podľa HP SBA 7.18) 

Príloha č.1: 

 
 

 
Príloha č. 2 : Súpiska BKM Dastet Krompachy v pôvodnom termíne stretnutia 
(podľa HP SBA 7.18) 

Príloha č.2: 
 

 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 49/200202 

 
 



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

1. dohody družstiev ŠŠK Basket Stará Ľubovňa a TYDAM Jazero Košice o 

náhradnom termíne stretnutí č. V31, V34 súťaže Starších minižiačok U12 – 

Východ pôvodne zo dňa 01.02.2020   
 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Starších minižiačok 

U12 – Východ č. V31, V34 ŠŠK Basket Stará Ľubovňa – TYDAM Jazero 

Košice z pôvodného termínu 01.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 08.02.2020 (Sobota), 09:30 a 11:00 hod., ZŠ Komenského, Stará 

Ľubovňa. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Starších 

minižiačok U12 – Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl.7.2.1.2. 

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti TYDAM Jazero Košice 

/nedostatočný počet hráčok – zvýšená chorobnosť a maródka/, 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 ŠŠK Basket Stará Ľubovňa v pôvodnom termíne 
stretnutia (podľa HP SBA 7.18) 

Príloha č.1: 

 
 



 
Príloha č. 2 : Súpiska TYDAM Jazero Košice v pôvodnom termíne stretnutia 
(podľa HP SBA 7.18) 
Príloha č.2: 
 

 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 50/200203 

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

1. dohody družstiev RIM Basket Košice a 1. BK Michalovce o náhradnom 

termíne stretnutí č. B6, B8 súťaže Mladších žiakov U13 – Východ pôvodne zo 

dňa 23.11.2019   
 

rozhodla: 

 

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

– Východ č. B6, B8 RIM Basket Košice – 1. BK Michalovce z pôvodného 

termínu 23.11.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 08.02.2020 

(Sobota), 15:30 a 17:15 hod., Hotelová akadémia Južná trieda 10, Košice 

 

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 RIM Basket Košice /nedostatočný 

počet hráčov – zvýšená chorobnosť a maródka/, 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 RIM Basket Košice v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 
Príloha č.1: 

 
 

Príloha č. 2 : Súpiska 1. BK Michalovce v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 

Príloha č.2: 

 
 

 



Zverejnené 07.02.2020 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 51/200206 

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

1. dohody družstiev BKM Iskra Svit a BK MŠK Kežmarok o náhradnom termíne 

stretnutí č. A31, A34 súťaže Mladších žiakov U13 – Východ pôvodne zo dňa 

07.12.2019   
 

rozhodla: 

 

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

– Východ č. A31, A34 BKM Iskra Svit - BK MŠK Kežmarok z pôvodného 

termínu 07.12.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 16.02.2020 

(Nedeľa), 10:00 a 11:30 hod., ŠH Štefaniková 35, Svit 

 

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 BKM Iskra Svit /nedostatočný počet 

hráčov – zvýšená chorobnosť a maródka/, 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 BKM Iskra Svit v pôvodnom termíne stretnutia (podľa HP 
SBA 7.18) 
Príloha č.1: 



 
 

Príloha č. 2 : Súpiska BK MŠK Kežmarok v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 

Príloha č.2: 
 

 

 
Zverejnené 12.02.2020 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 52/200209 

 
 

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



 
1. dohody družstiev IMC Slovakia Považská Bystrica a MBK Liptovský Mikuláš o 

náhradnom termíne stretnutí č. S10, S12 súťaže Žiakov U14 – Stred pôvodne 

zo dňa 08.02.2020   
 

rozhodla: 

 

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

č. S10, S12 IMC Slovakia Považská Bystrica (MS) - MBK Liptovský Mikuláš 

z pôvodného termínu 08.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

15.02.2020 (Sobota), 12:00 a 13:30 hod., DSA Rozkvet, Považská Bystrica. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Žiakov 

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

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti IMC Slovakia Považská Bystrica /trénerovi 

družstva kolidoval termín so zápasmi ŽL Starších žiakov a turnajom ŽL Mladších 

mini žiakov/, 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 IMC Slovakia Považská Bysrica v pôvodnom termíne 
stretnutia (podľa HP SBA 7.18) 

Príloha č.1: 

 
 

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



Príloha č.2: 
 

 

 
Zverejnené 17.02.2020 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 53/200215 
 
 

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

1. žiadasti družstiev ŽBK Rožňava a YOUNG ANGELS Academy o opätovnú 

zmenu termínu stretnutií č. V32, V35 súťaže Žiačok U14 – Východ pôvodne 

zo dňa 01.02.2020 (pôvodné rozhodnutie HK SBA  - Východ č. 40/200116)  
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. V32, V35 ŽBK Rožňava – Young Angels U14 Košice z pôvodného 

termínu 30.01.2020 (Štvrtok) (zmenené rozhodnutím HK SBA  - Východ č. 

40/200116 zo dňa 01.02.2020 na termín 30.01.2020) na nový termín, ktorým 

bude 27.02.2020 (Štvrtok), 15:30 a 17:00 hod., ŠH Štítnicka, Rožňava. 

 

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 ŽBK Rožňava /nedostatočný počet 

hráčok – zvýšená chorobnosť a maródka/, 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 ŽBK Rožňava v pôvodnom termíne stretnutia (podľa HP 
SBA 7.18) 

 
Príloha č.1: 

 
 

Príloha č. 2 : Súpiska Young Angels U14 Košice v pôvodnom termíne stretnutia 
(podľa HP SBA 7.18) 

 

Príloha č.2: 
 

 



Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 54/200216 
 

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

SBA - V“) na základe oznámenia BK ŠPD Rožňava o chorobnosti v družstve a z toho 

vyplývajúcej nemožnosti odohrať stretnutia č. B13 a č. B15 RIM Basket Košice – BK 

ŠPD Rožňava súťaže  Mladších žiakov U13 – Východ v termíne 26.01.2020 

 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V v súlade s čl. 7.31. Hracieho poriadku SBA ruší stretnutia 
súťaže Mladší žiaci U13 Východ zo dňa 26.01.2020 č. B13 a č. B15 RIM 

Basket Košice – BK ŠPD Rožňava  
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 

Mladší žiaci U13 Východ zo dňa 26.01.2020 č. B13 RIM Basket Košice – BK 

ŠPD Rožňava s výsledkom 20:0 bez priznania 1 bodu do tabuľky súťaže 

družstvu BK ŠPD Rožňava. 

3. 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 

Mladší žiaci U13 Východ zo dňa 26.01.2020 č. B15 RIM Basket Košice – BK 

ŠPD Rožňava s výsledkom 20:0 bez priznania 1 bodu do tabuľky súťaže 

družstvu BK ŠPD Rožňava.  
4. HK SBA – V s prihliadnutím na čl. 2.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku 

č.1 neudeľuje družstvu BK ŠPD Rožňava pokutu za nedostavenie sa k 

zápasom z vlastnej viny. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o zrušení predmetných stretnutí súťaže Mladších žiakov 

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 Rožňavy nedovoľoval zúčastniť sa stretnutí 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. 55/200216 

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

SBA - V“) na základe oznámenia BK MŠK Kežmarok o chorobnosti v družstve a z 

toho vyplývajúcej nemožnosti odohrať stretnutia č. A50 a č. A53 Abovia 96 Košice – 

BK MŠK Kežmarok súťaže  Mladších žiakov U13 – Východ v termíne 01.02.2020 

 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V v súlade s čl. 7.31. Hracieho poriadku SBA ruší stretnutia 
súťaže Mladší žiaci U13 Východ zo dňa 01.02.2020 č. A50 a č. A53 Abovia 96 
Košice – BK MŠK Kežmarok  

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 

Mladší žiaci U13 Východ zo dňa 01.02.2020 č. A50 Abovia 96 Košice – BK MŠK 

Kežmarok s výsledkom 20:0 bez priznania 1 bodu do tabuľky súťaže 

družstvu BK MŠK Kežmarok. 

3. 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 

Mladší žiaci U13 Východ zo dňa 01.02.2020 č. A53 Abovia 96 Košice – BK MŠK 



Kežmarok s výsledkom 20:0 bez priznania 1 bodu do tabuľky súťaže 

družstvu BK MŠK Kežmarok.  
4. HK SBA – V s prihliadnutím na čl. 2.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku 

č.1 neudeľuje družstvu BK MŠK Kežmarok pokutu za nedostavenie sa k 

zápasom z vlastnej viny. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o zrušení predmetných stretnutí súťaže Mladších žiakov 

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 Kežmarku nedovoľoval zúčastniť sa stretnutí 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. 56/200216 

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

SBA - V“) na základe oznámenia BK ŠPD Rožňava o chorobnosti v družstve a z toho 

vyplývajúcej nemožnosti odohrať stretnutia č. B6 a č. B8 RIM Basket Košice – 1. BK 

Michalovce súťaže  Mladších žiakov U13 – Východ v termíne 08.02.2020 

 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V v súlade s čl. 7.31. Hracieho poriadku SBA ruší stretnutia 
súťaže Mladší žiaci U13 Východ zo dňa 08.02.2020 č. B6 a č. B8 RIM Basket 
Košice – 1. BK Michalovce  

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 

Mladší žiaci U13 Východ zo dňa 08.02.2020 č. B6 RIM Basket Košice – 1. BK 

Michalovce s výsledkom 0:20 bez priznania 1 bodu do tabuľky súťaže 

družstvu RIM Basket Košice. 

3. 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 

Mladší žiaci U13 Východ zo dňa 08.02.2020 č. B8 RIM Basket Košice – 1. BK 



Michalovce s výsledkom 0:20 bez priznania 1 bodu do tabuľky súťaže 

družstvu RIM Basket Košice.  
4. HK SBA – V s prihliadnutím na čl. 2.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku 

č.1 neudeľuje družstvu RIM Basket Košice pokutu za nedostavenie sa k 

zápasom z vlastnej viny. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o zrušení predmetných stretnutí súťaže Mladších žiakov 

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 RIM Basket Košice nedovoľoval zúčastniť sa 

stretnutí 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 18.02.2020 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 57/200217 

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

1. dohody družstiev TYDAM UPJŠ Košice a BKM Bardejov o náhradnom termíne 

stretnutí č. 21, X21 súťaže Mladších mini žiačok U11 – Východ pôvodne zo 

dňa 29.02.2020   
 

rozhodla: 

 

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

žiačok U11 – Východ č. 21, X21 TYDAM UPJŠ Košice – BKM Bardejov z 

pôvodného termínu 29.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

23.02.2020 (Nedeľa), 10:00 a 11:30 hod., ŠH Medická 4, Košice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladších 



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

Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BKM Bardejov 

/nedostatočný počet hráčok – začiatok jarných práznin/, 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. 58/200217 

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

1. dohody družstiev BAM Poprad a ŠŠK Basket Stará Ľubovňa o náhradnom 

termíne stretnutí č. V39, V42 súťaže Mladších žiačok U13 – Východ pôvodne 

zo dňa 29.02.2020   
 

rozhodla: 

 

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

– Východ č. V39, V42 BAM Poprad – ŠŠK Basket Stará Ľubovňa z 

pôvodného termínu 29.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

28.02.2020 (Piatok), 17:00 a 18:30 hod., ZŠ Komenského, Poprad. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladších 

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

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti ŠŠK Basket Stará Ľubovňa 

/nedostatočný počet hráčok – začiatok jarných práznin/, 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. 59/200217 

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

SBA - V“) na základe oznámenia BKM Iskra Svit o chorobnosti v družstve a z toho 

vyplývajúcej nemožnosti odohrať stretnutia č. A37 a č. A40 Abovia 96 Košice – BKM 

Iskra Svit súťaže  Mladších žiakov U13 – Východ v termíne 08.12.2019 

 

rozhodla: 

 



1. HK SBA – V v súlade s čl. 7.31. Hracieho poriadku SBA ruší stretnutia 
súťaže Mladší žiaci U13 Východ zo dňa 08.12.2019 č. A37 a č. A40 Abovia 96 
Košice – BKM Iskra Svit  

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 

Mladší žiaci U13 Východ zo dňa 08.12.2019 č. A37 Abovia 96 Košice – BKM 

Iskra Svit s výsledkom 20:0 bez priznania 1 bodu do tabuľky súťaže družstvu 

BKM Iskra Svit. 

3. 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 

Mladší žiaci U13 Východ zo dňa 08.12.2019 č. A40 Abovia 96 Košice – BKM 

Iskra Svit s výsledkom 20:0 bez priznania 1 bodu do tabuľky súťaže družstvu 

BKM Iskra Svit.  
4. HK SBA – V s prihliadnutím na čl. 2.2. Prílohy k Disciplinárnemu poriadku 

č.1 neudeľuje družstvu BKM Iskra Svit pokutu za nedostavenie sa k 

zápasom z vlastnej viny. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o zrušení predmetných stretnutí súťaže Mladších žiakov 

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 Svitu nedovoľoval zúčastniť sa stretnutí 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 24.02.2020 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 60/200220 

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

1. dohody družstiev Young Angels U13 Košice a BA Čaňa o náhradnom termíne 

stretnutí č. V44, V47 súťaže Žiačok U14 – Východ pôvodne zo dňa 

07.03.2020   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. V44, V47 Young Angels U13 Košice – BA Čaňa z pôvodného 

termínu 07.03.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 29.02.2020 

(Sobota), 16:00 a 17:30 hod., ZŠ Lechkého, Košice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Žiačok 



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

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti YOUNG ANGELS Academy 

/zaneprázdnenosť trénera 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. 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 61/200221 

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

1. dohody družstiev BBK Bánovce nad Bebravou a ŠBK Handlová o náhradnom 

termíne stretnutí č. S9, S11 súťaže Žiakov U14 – Stred pôvodne zo dňa 

08.02.2020   
 

rozhodla: 

 

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

č. S9, S11 BBK Bánovce nad Bebravou - ŠBK Handlová z pôvodného 

termínu 08.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 29.02.2020 

(Sobota), 09:45 a 11:30 hod., ŠH Bánovce nad Bebravou. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Žiakov 

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

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti ŠBK Handlová /zaneprázdnenosť trénera – 

organizácia turnaja CEYBL v Handlovej/, 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 BBK Bánovce nad Bebravou v pôvodnom termíne 
stretnutia (podľa HP SBA 7.18) 

Príloha č.1: 



 
 

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

Príloha č.2: 
 

 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 62/200223 

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

SBA - V“) na základe zápisu v KFS a oznámenia rozhodcov stretnutí č. S38 a č. S41 

BKM Žilina - Závodie – BK ZŠ Zvolen MS súťaže Staršie minižiačky Stred zo dňa 

22.02.2020 o skutočnosti, že hostia nastúpili na predmetné stretnutia 

v nedostatočnom počte (7 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 22.02.2020 č. S38 BKM Žilina - Závodie – 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 22.02.2020 č. S41 BKM Žilina - Závodie – 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 7 

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.  

 
Zverejnené 26.02.2020 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 63/200225 

 
 

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

1. dohody družstiev Young Angels U14 Košice a Young Angels U13 Košice o 

náhradnom termíne stretnutí č. V39, V42 súťaže Žiačok U14 – Východ 

pôvodne zo dňa 22.02.2020   
 

rozhodla: 



 

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

Východ č. V39, V42 Young Angels U14 Košice - Young Angels U13 Košice 

z pôvodného termínu 22.02.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

16.03.2020 (Pondelok), 16:00 a 17:30 hod., ZŠ Lechkého, 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 

/nedostatočný počet hráčok – maródka v oboch družstvách/, 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 Young Angels U13 Košice v pôvodnom termíne stretnutia 
(podľa HP SBA 7.18) 
Príloha č.2: 
 



 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 64/200227 

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

1. dohody družstiev IMC Slovakia Považská Bystrica a MŠK BK Žiar nad Hronom 

o náhradnom termíne stretnutí č. 45, 48 súťaže Mladších žiakov U13 – Stred 

pôvodne zo dňa 14.03.2020   
 

rozhodla: 

 

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

– Stred č. 45, 48 IMC Slovakia Považská Bystrica - MŠK BK Žiar nad 

Hronom z pôvodného termínu 14.03.2020 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 07.03.2020 (Sobota), 10:00 a 11:30 hod., DSA Rozkvet, Považská 

Bystrica. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže Mladších 

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

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti MŠK BK Žiar nad Hronom /účasť na 

Superfinále CEYBL v Jene/, 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. 


