
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Východ – október 2019  

 
Zverejnené 07.10.2019 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 3/191006 

 
 

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

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

termíne stretnutí č. C13 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo dňa 

19.10.2019   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. C13 MŠK BK Žiar nad Hronom – MBK Victoria Žilina z pôvodného 

termínu 19.10.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 16.10.2019 

(Streda), 15:00 hod., ZUS Arena, Žiar nad Hronom. 

 

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 MŠK BK Žiar nad Hronom /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. 

 
Zverejnené 15.10.2019 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 4/191014 

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

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

č. D8 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo dňa 05.10.2019   
 

rozhodla: 

 



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

Východ č. D8 BA Čaňa – RIM Basket Košice z pôvodného termínu 

05.10.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 18.10.2019 (Piatok), 18:00 

hod., telocvičňa ZŠ Čaňa Pionierska 33. 

 

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 /účasť hráčov 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 BA Čaňa 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 18.10.2019 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 5/191017 

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

1. dohody družstiev MBK Victoria Žilina a IMC Slovakia Považská Bystrica o 

náhradnom termíne stretnutí č. C16 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo 

dňa 02.11.2019   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. C16 MBK Victoria Žilina – IMC Slovakia Považská Bystrica (MS) z 

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

30.10.2019 (Streda), 14:30 hod., ZŠ Limbová 30, Žilina. 

 

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 Victoria Žilina /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. 
 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 6/191017 

 

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

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

termíne stretnutí č. D3 súťaže Žiakov U14 – Východ pôvodne zo dňa 

21.09.2019   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. D3 RIM Basket Košice – Bardejovskí Rytieri z pôvodného 

termínu 21.09.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 23.10.2019 

(Streda), 18:00 hod., ŠH SOŠ železničná 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 Bardejovskí Rytieri /zaneprázdnenosť trénera 

– pracovná cesta/, 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 Bardejovskí Rytieri v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 

 

Príloha č.2: 

 
 
 
 

Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 7/191017 
 
Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ (ďalej len „HK 
SBA  
- V“) na základe :  



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

V3, V6 súťaže Žiačok U14 – Východ pôvodne zo dňa 12.10.2019   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. V3, V6 BA Čaňa – BAM Poprad z pôvodného termínu 12.10.2019 

(Sobota) na nový termín, ktorým bude 31.10.2019 (Štvrtok), 13:00 a 14:45 

hod., telocvičňa ZŠ Čaňa Pionierska 33. 

 

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 BAM Poprad /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 BA Čaňa 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 22.10.2019 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 8/191020 

 

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

1. dohody družstiev BKM Dastet Krompachy a 1. BK Humenné o náhradnom 

termíne stretnutí č. 10 súťaže 2. ligy Mužov – Východ pôvodne zo dňa 

02.11.2019   
 

rozhodla: 

 

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

Východ č. 10 BKM Dastet Krompachy – 1. BK Humenné z pôvodného termínu 



02.11.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 27.10.2019 (Nedeľa), 14:00 

hod., ŠH Maurerova 55, Krompachy. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Východ 

na svojom zasadaní rozhodla o schválení zmeny termínu stretnutí súťaže  2. ligy 

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

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti 1. BK Humenné /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. 
 

Zverejnené 31.10.2019 

 
Rozhodnutie HK SBA – Východ č. 9/191031 

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

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

č. A3, A6 súťaže Mladších žiakov U13 – Východ pôvodne zo dňa 28.09.2019   
 

rozhodla: 

 

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

– Východ č. A3, A6 BA Čaňa – Abovia 96 Košice z pôvodného termínu 

28.09.2019 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 14.11.2019 (Štvrtok), 16:15 

a 17:45 hod., telocvičňa 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 Abovia 96 Košice /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 BA Čaňa v pôvodnom termíne stretnutia (podľa HP SBA 
7.18) 

 

Príloha č.1: 
 

 
 
Príloha č. 2 : Súpiska Abovia 96 Košice v pôvodnom termíne stretnutia (podľa 
HP SBA 7.18) 

 

Príloha č.2: 
 

 
 


