
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Východ – november 2019  

 
Zverejnené 05.11.2019 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 10/191103 

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

1. dohody družstiev Bardejovskí Rytieri a RIM Basket Košice o náhradnom 

termíne stretnutí č. D20 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo dňa 

02.11.2019   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. D20 Bardejovskí Rytieri - RIM Basket Košice z pôvodného 

termínu 02.11.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 09.11.2019 

(Sobota), 14:30 hod., ŠH Mier, Bardejov. 

 

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 Bardejovskí Rytieri /obsadenosť ŠH 

spoločenskou 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 Bardejovskí Rytieri v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 

 
Príloha č.1: 



 
 

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

 

Príloha č.2: 
 

 

 
 
 
 
 



Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 11/191103 
 
 

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. 4, X4 súťaže Mladších mini žiačok U11 – Stred pôvodne zo dňa 

02.11.2019   
 

rozhodla: 

 

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

U11 – Stred č. 4, X4 BA Čaňa – Abovia 96 Košice z pôvodného termínu 

02.11.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 15.11.2019 (Piatok), 14:30 

a 15:45 hod., telocvičňa ZŠ Zarevúca, Ružomberok. 

 

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 MBK Ružomberok 

/nedostatočný počet hráčok – jesenné prázdniny/, 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 ORAVA BasCats v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 
Príloha č.2: 
 

 
 

 



Zverejnené 06.11.2019 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 12/191105 

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

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

stretnutí č. V9, V12 súťaže Mladších žiačok U13 – Východ pôvodne zo dňa 

02.11.2019   
 

rozhodla: 

 

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

– Východ č. V9, V12 ŠŠK Basket Stará Ľubovňa – BAM Poprad z 

pôvodného termínu 02.11.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

10.11.2019 (Nedeľa), 11:30 a 13:00 hod., telocvičňa ZŠ Komenského 6, Stará 

Ľubovňa. 

 

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 - 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 BAM Poprad v pôvodnom termíne stretnutia (podľa HP 
SBA 7.18) 

Príloha č.2: 
 

 
 

 



Zverejnené 07.11.2019 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 13/191106 

 

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

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

náhradnom termíne stretnutí č. C22 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo 

dňa 16.11.2019   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. C22 MBK Liptovský Mikuláš – IMC Slovakia Považská Bystrica (MS) 

z pôvodného termínu 16.11.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

14.11.2019 (Štvrtok), 17:00 hod., ZŠ Janka Kráľa, sídlisko Podbreziny, Liptovský 

Mikuláš. 

 

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 MBK Liptovský Mikuláš /obsadenosť ŠH – 

zápasmi DL Kadetov a turnajom starších mini/, 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 08.11.2019 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 14/191107 

 

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

1. dohody družstiev MBK Victoria Žilina a MŠK BK Žiar nad Hronom o náhradnom 

termíne stretnutí č. 20, 23 súťaže Mladších žiakov U13 – Stred pôvodne zo 

dňa 07.12.2019   
 

rozhodla: 

 

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

– Stred č. 20, 23 MBK Victoria Žilina – MŠK BK Žiar nad Hronom z pôvodného 



termínu 07.12.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 01.12.2019 (Nedeľa), 

11:00 a 12:30 hod., ZŠ Limbová 30, Žilina. 

 

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 

turnaji CEYBL v Pardubiciach/, 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 13.11.2019 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 15/191112 
 

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

1. žiadosti družstva BK ŠPD Rožňava o výmenu poradia stretnutí č.B1 a č.B3 

RIM Basket Košice – BK ŠPD Rožňava súťaže Mladších žiakov U13 – 

Východ zo dňa 09.11.2019 a č.B13, č.B15 zo dňa 18.01.2020  

 
rozhodla: 

 

    1.    HK SBA – V schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže Mladších žiakov 
U13 – Východ nasledovne : č.B1 a č.B3 BK ŠPD Rožňava – RIM Basket Košice 
24.11.2019 (Nedeľa), 09:00 a 10:30, ŠH Štítnicka 26, Rožňava.  
č.B13 a č.B15 RIM Basket Košice – BK ŠPD Rožňava, 18.01.2020 (Sobota), 

Košice (pôvodne v Rožňave). 

 
Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení výmeny poradia stretnutí súťaže Mladších 

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

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti BK ŠPD Rožňava /zaneprázdnenosť 

trénera – zahraničná pracovná cesta/, 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. 

 

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



 
Príloha č.1: 

 
 
 
 

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

 
 
 

 
 
 



Zverejnené 14.11.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 16/191113 
 

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

1. dohody družstiev Abovia 96 Košice a BKM Iskra Svit o náhradnom termíne 

stretnutí č. A37, A40 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. A37, A40 Abovia 96 Košice – BKM Iskra Svit z pôvodného 

termínu 21.12.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 08.12.2019 

(Nedeľa), 10:00 a 11:30 hod., SPŠD Južná trieda 48, 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 Abovia 96 Košice /nedostatočný 

počet hráčov – vianočné prázdniny/, 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 18.11.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 17/191118 

 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe podnetu rozhodcu stretnutia Richarda Sirockého, zápisu v 

Kontrolnom formulári stretnutia a kontroly zápisu stretnutia súťaže Mladší žiaci U13 – 

Stred č.11 IM C Slovakia Považská Bystrica – MBA Prievidza zo dňa 08.11.2019 o 

vylúčení hráča hostí Alexandrosa Giakasa 

 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V udeľuje hráčovi MBA Prievidza p. Alexandrosovi Giakasovi 

trest zastavenia pretekárskej činnosti na 1 stretnutie a udeľuje pokutu 10 

eur v súťaži Mladších žiakov U13 – Stred, a to podmienečne do termínu 

31.12.2019. 



 

Hráč Alexandros Giakas resp. klub MBA Prievidza je v súlade s čl. 8.2.3. 

Disciplinárneho poriadku SBA povinný uhradiť správny poplatok vo výške 

17,00 Eur (slovom sedemnásť) na účet účet SBA, č.ú. IBAN: SK73 1111 0000 

00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX, a to na základe vystavenej faktúry. 

 
Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o udelení trestu hráčovi MBA Prievidza na základe 

podnetu rozhodcu stretnutia Richarda Sirockého, kontroly zápisu o stretnutí a v 

súlade s čl. 1.2. Diskvalifikačná chyba hráča - Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 

– Zoznam ukladaných trestov a sankcií. 

 

Vyjadrenie rozhodcu stretnutia Richarda Sirockého : 

 

„Dobrý deň,  
dovoľte mi aby som Vám oznámil, že v sobotňajšom stretnuťí súťaže Mladších žiakov Stred 
č. 11 medzi IMC Považská Bystrica a MBA Prievidza som v 2. štvrtine vylúčil hráča 

Prievidze č. 11 Giakasa. Počas útoku Prievidze po vystrelení lopty pri následnom doskoku 

vznikla kontaktná situácie, kde hráč Prievidze z frustrácie sotil do svojho obrancu  
Nakoľko ide o kategóriu U13 v danom zápase som mal zato, že vyššie opísanú situáciu 
som vyhodnotil ako diskvalifikačnú chybu vyššie menovaného hráča, aby to na neho 

vplývalo výchovne a v budúcnosti sa podobným zákrokom vyhol a sústredil sa výlučne 

na hru. Po vylúčení zápas pokračoval v duchu fair play a všetci aktéri sa venovali 

zápasu.  
V prípade doplňujúcich otázok ich Vám rád zodpoviem. 
 

S pozdravom Richard Sirocký“ 

 

Vyjadrenie zástupcu MBA Prievidza Mgr. Mareka Bulíka:  

Dobrý deň, 
 
v podstate je to tak ako napísal Rišo. Osobne som to nevidel, lebo som v danom 
momente komunikoval s hráčmi na lavičke. 
 

S Rišom sme sa bavili o tom. Zápas bol úplne jasný v náš prospech, daný hráč bol jasne 
najlepší na ihrisku, tak kolektívne a fair play som ho nevidel hrať dávno,mali sme pár 
pohovorov, lebo má Grecku povahu... Hlásil sa k faulom, do daného momentu nemal žiadnu 
negatívnu reakciu v zápase, aj po diskvalifikačnej chybe hneď bez rečí opustil priestor 
telocvične vedomí si toho, čo urobil. Ako Rišo písal, diskvalifikačnú dostal výchovne, keďže 
je to hráč, ktorý môže byť slušný baskebalista a v dôležitejších zápasoch by takýmto 
konaním mohol uškodiť družstvu.  

V šatni som sa pýtal aj hráča, prečo to urobil. Vraj došlo najprv ku kontaktu od hráča PB, 
ktorý 
ho postrčil rukami pri doskoku a on oplácal. 
Akurát to videl rozhodca a bolo to od chrbta. 
 
Som presvedčený o tom, že vylúčenie v zápase bolo dostatočným trestom pre 
hráča. Prajem pekný deň 
 

Marek 
 



V súlade s čl. 8.2. a 8.2.3. Disciplinárneho poriadku SBA: „Za prerokovávanie 
disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený správny 
poplatok 17,-Eur.“ 

 

Podľa čl. 1 bodu 1.2 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA je disciplinárnym 
previnením: „ Diskvalifikačná chyba hráča 1 – 2 zápasy ZPČ – ZVF  

+  najvyššia súťaž 100 € 
1.liga seniori do 30 €  
ostatné do 10 €“ 

 

Na základe zisteného skutkového stavu, má HK SBA – V za preukázané, že 
hráč MBA Prievidza Alexandros Giakas strčil do hráča súpera.  
Pri udeľovaní trestu HK SBA – V zohľadnila skutočnosť, že udelený trest 
rozhodcom mal vplývať na hráča výchovne smerom do budúcnosti 
 

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. 18/191118 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a Bardejovskí Rytieri o 

náhradnom termíne stretnutí č. D28 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo 

dňa 30.11.2019   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. D28 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves – Bardejovskí Rytieri z 

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

27.11.2019 (Streda), 14:30 hod., telocvičňa Obchodnej akadémie, Spišská 

Nová Ves. 

 

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 Bardejovskí Rytieri /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. 19/191118 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev BK 04 AC LB Spišská Nová Ves a RIM Basket Košice o 

náhradnom termíne stretnutí č. D9 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo 

dňa 06.10.2019   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. D9 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves - RIM Basket Košice z 

pôvodného termínu 06.10.2019 (Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 

01.12.2019 (Nedeľa), 10:00 hod., SOŠ Palackého 14, 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 RIM Basket Košice /nedostatočný počet 

hráčov – účasť na medzinárodnom turnaji/, 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 04 AC LB Spišská Nová Ves v pôvodnom termíne 
stretnutia (podľa HP SBA 7.18) 

 
Príloha č.1: 



 
 

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

 

Príloha č.2: 
 

 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 20/191118 

 
 

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



- V“) na základe :  
1. dohody družstiev RIM Basket Košice a BK 04 AC LB Spišská Nová Ves o 

náhradnom termíne stretnutí č. D22 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo 

dňa 16.11.2019   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. D22 RIM Basket Košice - BK 04 AC LB Spišská Nová Ves z 

pôvodného termínu 16.11.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

01.12.2019 (Nedeľa), 12:00 hod., SOŠ Palackého 14, 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 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 

/nedostatočný počet hráčov – zvýšená chorobnosť/, 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 BK 04 AC LB Spišská Nová Ves v pôvodnom termíne 
stretnutia (podľa HP SBA 7.18) 

 

Príloha č.2: 
 

 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 21/191118 

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

1. dohody družstiev RIM Basket Košice a BA Čaňa o náhradnom termíne stretnutí 

č. D25 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo dňa 17.11.2019   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. D25 RIM Basket Košice – BA Čaňa z pôvodného termínu 

17.11.2019 (Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 30.11.2019 (Sobota), 14:00 

hod., SOŠ Palackého 14, 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 RIM Basket Košice /obsadenosť ŠH 

spoločenskou 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 RIM Basket Košice 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: 
 

 
 



Zverejnené 20.11.2019 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 22/191119 

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

1. dohody družstiev Abovia 96 Košice a BA Čaňa o náhradnom termíne stretnutí 

č. A33, A36 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. A33, A36 Abovia 96 Košice – BA Čaňa z pôvodného termínu 

07.12.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 04.12.2019 (Streda), 16:00 

a 17:30 hod., SPŠD Južná trieda 48, 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 Abovia 96 Košice /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. 

 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 23/191119 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. dohody družstiev BAM Poprad a Young Angels U13 Košice o náhradnom 

termíne stretnutí č. V21, V24 súťaže Mladších žiačok U13 – Východ pôvodne 

zo dňa 07.12.2019   
 

rozhodla: 

 

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

– Východ č. V21, V24 BAM Poprad – Young Angels U13 Košice z 

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

01.12.2019 (Nedeľa), 10:00 a 11:30 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 Young Angels Košice 

/zaneprázdnenosť trénerov 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 26.11.2019 
 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 24/191122 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  

1. žiadasti družstiev RIM Basket Košice a BA Čaňa o opätovnú zmenu termínu 

stretnutia č. D25 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo dňa 17.11.2019 

(pôvodné rozhodnutie HK SBA  - Východ č. 21/191118)  
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. D25 RIM Basket Košice – BA Čaňa z pôvodného termínu 

30.11.2019 (Sobota) (zmenené rozhodnutím HK SBA  - Východ č. 21/191118 zo 

dňa 17.11.2019 na termín 30.11.2019) na nový termín, ktorým bude 

27.11.2019 (Streda), 18:00 hod., SOŠ Palackého 14, 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 RIM Basket Košice /obsadenosť ŠH 

spoločenskou 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 RIM Basket Košice 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. 25/191126 

 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe podnetu rozhodcu stretnutia Rolanda Štuhla, zápisu v Kontrolnom 

formulári stretnutia a kontroly zápisu stretnutia súťaže 2. ligy Mužov – Východ č.16 

TYDAM UPJŠ Košice – BKM Dastet Krompachy zo dňa 15.11.2019 o vylúčení hráča 

hostí Radovana Ďorka 

 

rozhodla: 

 

1. HK SBA – V udeľuje hráčovi BKM Dastet Krompachy p. Radovanovi 

Ďorkovi trest zastavenia pretekárskej činnosti na 2 stretnutia nepodmienečne a 

udeľuje pokutu 30 eur v súťaži 2. ligy Mužov – Východ. 

 

Hráč Radovan Ďorko je v súlade s čl. 8.2.3. Disciplinárneho poriadku SBA 

povinný uhradiť správny poplatok vo výške 17,00 Eur (slovom sedemnásť) na 

účet účet SBA, č.ú. IBAN: SK73 1111 0000 00122590 4005, SWIFT: UNCRSKBX, a 

to na základe vystavenej faktúry. 

 
Poznámka : trest ZPČ na 2 stretnutie súťaže 2. ligy Mužov - Východ platí na 
stretnutia č. 17 BKM Dastet Krompachy – BK MŠK Kežmarok zo dňa 30.11.2019 a č. 
24 BKM Dastet Krompachy – BK UVL Košice zo dňa 14.12.2019 
 
Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o udelení trestu hráčovi BKM Dastet Krompachy na 

základe podnetu rozhodcu stretnutia Rolanda Štuhla, kontroly zápisu o stretnutí a v 

súlade s čl. 1.4. Nešportové správanie - Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č. 1 – 

Zoznam ukladaných trestov a sankcií. 

 

Vyjadrenie rozhodcu stretnutia Rolanda Štuhla : 

 

„V sobotu 16.11.2019 bol zo stretnutia 2.ligy mužov východ medzi 

TYDAM UPJŠ Košice a BKM DASKET Krompachy - číslo stretnutia V16, 

konanom v ŠH Medická 4 Košice vylúčený hráč BKM Krompachy - Ďorko 

za nešportové správanie a hrubú urážku rozhodcu. 

  

Opis situácie: 
  

        Zhruba v 4 minúte stretnutia hráč TYDAM KE vypichol loptu hráčovi BKM 

Krompachy  

približne na úrovni čiary trestného hodu na svojej útočnej polovici a úspešne zakončil akciu. 

Ani môj kolega Jakub Bohucký v pozícii zadného rozhodcu v danej situácii faul nevidel. 

V tom momente bol stav stretnutia 13 : 1 v prospech TYDAM KE, keď hrajúci tréner  hostí  

p. Ďorko namietal, že vypichnutie bol faul. Bral som to, že je to s frustrácie, pri tom stave  

a slušne som mu odpovedal, že faul to nebol. Na to sa menovaný hráč otočil a povedal mi, 

že som slepý a nevyznám sa a ešte čosi mrmlal. Z týchto dôvodov som mu udelil TCH,  



za čo mi následne povedal - citujem: "To čo robíš ty kokot? Choď do piče!" Tak som ho 

okamžite 

vylúčil zo stretnutia, pričom mi následne naďalej hrubo vulgárne nadával, až kým neopustil 

telocvičňu. 

  

       V stretntutí sa pokračovalo až do konca bez incidentov, okrem toho, že v polčase sa  

menovaný vylúčený hráč vrátil do telocvične a sadol si na tribúnku. Na to som požiadal jeho 

spoluhráčov, 

aby ho upozornili, že musí opustiť v zmysle pravidiel priestor telocvične - buď sedieť v šatni, 

alebo opustiť budovu. S poznámkou: "Ak mu to urobí radosť" odišiel akurát do dverí, kde 

občas 

pokrikoval, že som slepý a maďar, že ničomu nerozumiem. Osobne som už nechcel prilievať 

olej do ohňa 

a zapodievať sa s ním, lebo som mal záujem, aby sa stretnutie v pohode dohralo, takže som 

jeho 

správanie ignoroval. Po ukončení stretnutia, v ktorom mimochodom zvíťazilo nakoniec 

družstvo BKM Krompachy 

menovaný hráč došiel ku stolíku a znova ma slovne urážal a mal nemiestne pripomienky. 

  

       Zažil som už takéto situácie, ale doteraz sa vylúčený hráč prišiel ospravedlniť, čo je 

podľa mňa prirodzené a logické,  

ale v tomto prípade to tak nebolo. Bol upozornený na skutočnosť, že nemá pri stolíku čo 

hľadať, ale jeho vyjadrenie bolo, 

že je už po stretnutí a on bude kde chce. 

  

      Podotýkam, že celý čas som aj s ním, aj so všetkými ostatnými aktérmi komunikoval 

slušne a v pokľude. 

  

      Nie som dokonalý, ani si to nemyslím, ale nech už má niekto akýkoľvek pocit, je pre mňa 

neprípustné takéto správanie 

ktoréhokoľvek účastníka stretnutia a vyprosím si od kohokoľvek, aby mi hrubo vulgárne 

nahlas na verejnosti nadával... 

S rozumným slušným dialógom nemám problém. 

  

                                                                  S pozdravom 

                                                                                                                     Roland Štuhl  “ 
 
Vyjadrenie zástupcu BKM Dastet Krompachy p. Radovana Ďorka:  

„Dobrý večer, nechcem sa tu dlho rozpisovať, vyjadrenie p. rozhodcu je taka polovičná pravda, 

Všetko sa odohralo v siedmej minute, nie vo štvrtej. Vobec som nebol frustrovaný, len ked mi chcel po 

obrannom doskoku spoluhráč prihrať loptu a dvaja z domacich hračov ho očividne faulovali , pričom jeden z 

nich mu vzal loptu  a dal kôš rovno pred očami pána rozhodcu , tak som sa ho slušne opýtal , prečo faul ktorý 

určite videl neopískal . Nato bez upozornenia som dostal rovno TCH, tak som sa usmial a povedal " preto , že 

nevidíš , pískaš chujoviny a za nič som dostal TCH ", tak som dostal hneď aj druhu . Áno priznávam, potom som 

bol vulgárny, ale kto by nebol , keď nás bolo v zápase 6 hráčov a uvedený pán rozhodca ma pošle hneď na 

začiatku pod sprchy. 

Po zápase som si išiel slušne pre zápis o stretnutí a slušne som sa uvedeného pána rozhodcu opýtal , či sa do 

zápisu o stretnutí da ohodnotiť aj výkon rozhodcov , načo mi bolo povedané, že nedá .  

... a ešte som sa ho opýtal, či prešiel fyzickými testami na rozhodcu, lebo ja ten pocit počas jeho pohybu v 

druhom polčase fakt nemám .  



  

S pozdravom R.Ďorko“ 

 

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 8.2.3. Disciplinárneho poriadku SBA: „Za prerokovávanie 
disciplinárneho previnenia disciplinárnym orgánom je stanovený správny 
poplatok 17,-Eur.“ 
 

V súlade s čl. 5.15. Disciplinárneho poriadku SBA: „Osoba potrestaná ZPČ sa 
nesmie 
počas súťažného zápasu, na ktorý sa trest vzťahuje, zdržiavať v chránených 
a ostatných priestoroch v žiadnej inej funkcii. Osoba, ktorá okrem funkcie v danej 
súťaži vykonáva pretekársku činnosť, má súčasne ZVF aj ZPČ.“ 
 
Podľa čl. 1 bodu 1.4 Prílohy k Disciplinárnemu poriadku č.1 SBA je disciplinárnym 
previnením: „ Nešportové správanie 1 – 2 zápasy ZPČ – ZVF  

+  najvyššia súťaž 30 - 100 € 
1.liga seniori          30 - 100 €  
ostatné                  20 - 50 €“ 

 

Po preskúmaní všetkých predložených vyjadrení od účastníkov stretnutia, má HK 

SBA – V za to, že hráč BKM Dastet Krompachy p. Radovan Ďorko sa v zápase 2.ligy 

Mužov – Východ č. 16, ktorý sa konal dňa 15.11.2019 v Košiciach, medzi družstvami 

TYDAM UPJŠ Košice a BKM Dastet Krompachy dopustil disciplinárneho previnenia – 

„Nešportové správanie“.  

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

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


