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Rozhodnutie HK SBA – Centrálna, Východ, Západ č. 003/201008 
 

 

Hracie komisie Slovenskej basketbalovej asociácie – Centrálna, Východ, Západ 

(ďalej len „HK SBA“) na základe schválenia Výkonným výborom SBA a tiež 

vzhľadom na momentálnu epidemiologickú situáciu na území SR 

 

 

rozhodli: 

 

ruší sa pre hracie obdobie 2020/2021 v kategóriách U11, U12, U13 formát hrania 

súťaže turnajovým spôsobom a mení formát hrania súťaže na tri regióny (Západ, 

Stred, Východ) systémom dvojzápasov doma-vonku. 
 
 

 
Odôvodnenie: 

 
 

Z dôvodu eliminovania možnosti šírenia sa ochorenia COVID-19 spôsobeného 
koronavírusom (SARS-CoV-2) vydal Úrad verejného zdravotníctva SR dňa 
30.09.2020 Opatrenie pod sp. zn.: OLP/7694/2020, ktorým obmedzil počet ľudí na 
hromadnom podujatí športovej povahy od 01.10.2020 na maximálny počet 50. 

 
Dňa 05.10.2020 Komisia mužských basketbalových klubov SBA vzhľadom na 

momentálnu epidemiologickú situáciu na území SR zaslala VV SBA návrh na zmenu 
Vyhlásenia mužských súťaží SBA pre sezónu 2020/2021 v kategóriách U11, U12, 
U13. Tento návrh odôvodnila najmä tým, že organizáciou turnajov družstiev aj zo 
vzdialených regiónov by sa neúmerne zvýšilo riziko možného šírenia a prenosu 
nákazy ochorenia COVID-19. 

 
Podľa čl. VIII Stanov SBA rozhodol Výkonný výbor SBA dňa 07.10.2020 

o zmene Vyhlásenia mužských súťaží SBA pre hracie obdobie 2020/2021 
v kategóriách U11, U12, U13. 

 

Na základe rozhodnutia Výkonného výboru SBA zo dňa 07.10.2020 a tiež 

vzhľadom k záujmu Slovenskej basketbalovej asociácie spočívajúcom v ochrane 

zdravia ľudí a nebezpečenstve šírenia sa tejto nákazlivej choroby, HK SBA rozhodli 

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.  
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V Bratislave dňa 08.10.2020 
 

 

                           

                                                                                                       

 JUDr. Tomáš Homola  Ing. Ivan Malár 
 predseda HK SBA - C    sekretár HK SBA - C             
                                                         

 
 

 

                                                         

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Ing. Daniel Babiš  PaedDr. Peter Černický 
 predseda HK SBA - Z    sekretár HK SBA - Z     

 

       
               Ing. Peter Bullo                Ing. Oľga Kubíková  

            predseda HK SBA - V                      sekretár HK SBA - V             
                                                         

 
 
 
Príloha: podklady na nové vyžrebovanie súťaží U11, U12 a U13 


