
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Región – december 2022 

 
Zverejnené 02.12.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 52/221202 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti BK Slovan Bratislava o opätovnú zmenu termínu stretnutí č. Z36. 

a Z40. súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Západ z nového termínu 

03.12.2022 (pôvodne zo dňa 07.01.2023 – zmenené rozhodnutím HK SBA – 

Región č. 46/221118)  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje opätovnú zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie 

žiačky U13 – skupina Západ č. Z36. a č. Z40. BK Slovan Bratislava – BA 

Spartak Myjava z termínu 03.12.2022 (Sobota) /pôvodne zo dňa 07.01.2023 – 

zmenené rozhodnutím HK SBA – Región č. 46/221118/  na nový termín, 

ktorým bude 04.12.2022 (Nedeľa), 13:30 a 15:00 hod., SjF STU, Nám. 

Slobody 17, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o opätovnej zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina 

Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, 

na základe odôvodnenej žiadosti BK Slovan Bratislava /nedostupnosť telocvične 

z dôvodu zimných školských prázdnin v pôvodnom termíne 07.01.2023 resp. 

nedostatok hráčok BA Spartak v termíne 03.12.2022/, vzájomnej dohody družstiev 

o novom termíne stretnutia 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.  

 
Zverejnené 05.12.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 53/221205 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti MBK Karlovka Bratislava o zmenu termínu stretnutia č. A26. súťaže 

Žiaci U14 – skupina A zo dňa 10.12.2022  

2. žiadosti BC Komárno o zmenu termínu stretnutí č. Z43. a č. Z44. súťaže 

Mladší  minižiaci U11 – skupina Západ zo dňa 17.12.2022 /4.turnaje/ 

3. žiadosti TJ Step Komárno o zmenu termínu stretnutia č. A30. súťaže Žiaci U14 

– skupina A zo dňa 11.12.2022  



4. žiadosti Považskobystrický basketbal OZ o zmenu termínu stretnutia č. 

C30. súťaže Žiaci U14 – skupina C zo dňa 11.12.2022  

5. žiadosti Basketbalového klubu Trenčín o zmenu termínu stretnutia č. C27. 

súťaže Žiaci U14 – skupina C zo dňa 10.12.2022  

6. oznámenia Športového klubu basketbalu dievčat Spišská Nová Ves 

o zmene termínu stretnutí č. V26. a č. V30. súťaže Mladšie minižiačky U11 

– Východ zo dňa 10.12.2022  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina 

A  č. A26. MBK Karlovka Bratislava – MIBA Stupava z pôvodného termínu 

10.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 07.12.2022 (Streda), 17:00 

hod., ZŠ A.Dubčeka, Majerníkova, Bratislava. 

 

Mládežnícky basketbalový klub Karlovka Bratislava je povinný zaplatiť 

zvýšené náklady za rozhodcov vo výške 10,00 Eur (5,00 Eur x 2 

rozhodcovia) v zmysle smernice SBA na základe Zápisnice č. 11/2022 zo 

zasadnutia VV SBA zo dňa 06.10.2022 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina A medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej 

žiadosti MBK Karlovka Bratislava /nedostupnosť ŠH z dôvodu stavebných prác 

v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutia 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladší minižiaci U11 

– skupina Západ č. Z43. a č. Z44. BC Komárno MS – BK MBK AŠK Slávia 

Trnava z pôvodného termínu 17.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 10.12.2022 (Sobota), 16:00 a 17:15 hod., ZŠ, Pohraničná 9, Komárno. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladší minižiaci U11 – skupina Západ  

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti BC Komárno /obsadenosť hracích priestorov 

v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutia 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

3. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina 

A  č. A30. Inter Bratislava – Biosaurus Basketball Academy Komárno-MS 

z pôvodného termínu 11.12.2022 (Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 

07.12.2022 (Streda), 17:30 hod., ŠH Trnávka, Vietnamská, Bratislava. 

 



TJ Step Komárno je povinný zaplatiť zvýšené náklady za rozhodcov vo 

výške 10,00 Eur (5,00 Eur x 2 rozhodcovia) v zmysle smernice SBA na 

základe Zápisnice č. 11/2022 zo zasadnutia VV SBA zo dňa 06.10.2022 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina A medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe odôvodnenej 

žiadosti TJ Step Komárno /účasť družstva Komárna U13 na turnaji EYBL v Budapešti 

– pendlovanie hráčov v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom 

termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

4. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina 

C č. C30. ŠBK Handlová – IMC Slovakia Považská Bystrica z pôvodného 

termínu 11.12.2022 (Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 08.12.2022 

(Štvrtok), 11:00 hod., ZŠ Mierové námestie, Handlová. 

 

Považskobystrický basketbal OZ je povinný zaplatiť zvýšené náklady za 

rozhodcov vo výške 10,00 Eur (5,00 Eur x 2 rozhodcovia) v zmysle 

smernice SBA na základe Zápisnice č. 11/2022 zo zasadnutia VV SBA zo 

dňa 06.10.2022 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina C medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

odôvodnenej žiadosti Považskobystrický basketbal OZ /účasť hráčov družstva IMC 

na turnaji EYBL  v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

5. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina 

C č. C27. ŠBK Handlová – BK AS Trenčín MS z pôvodného termínu 

10.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 09.12.2022 (Piatok), 14:00 

hod., ZŠ Mierové námestie, Handlová. 

 

Basketbalový klub Trenčín je povinný zaplatiť zvýšené náklady za 

rozhodcov vo výške 10,00 Eur (5,00 Eur x 2 rozhodcovia) v zmysle 

smernice SBA na základe Zápisnice č. 11/2022 zo zasadnutia VV SBA zo 

dňa 06.10.2022 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina C medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

odôvodnenej žiadosti Basketbalového klubu Trenčín /nemožnosť účasti trénera BK 

AS na stretnutí v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 



6. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie minižiačky 

U11 – skupina Východ č. V26. a č. V30. ŠKBD Spišská Nová Ves – YOUNG 

ANGELS U11 Košice z pôvodného termínu 10.12.2022 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 11.12.2022 (Nedeľa), 12:30, 14:00 hod., ŠH, Spišská 

Nová Ves. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Východ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe oznámenia ŠKBD Spišská Nová Ves 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 – Región č. 54/221205 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia Basketbalového klubu mládeže Bardejov o zmene termínu 

stretnutí č. V25. a č. V29. súťaže Mladšie minižiačky U11 – Východ zo dňa 

10.12.2022 

2. oznámenia IBAS-u o zmene termínu stretnutí č. Z25. a č. Z29. súťaže 

Mladšie minižiačky U11 – Západ zo dňa 10.12.2022 

3. oznámenia IBAS-u o zmene termínu stretnutí č. A27. a č. A30. súťaže 

Staršie minižiačky U12 – Západ A zo dňa 17.12.2022 

4. oznámenia Školského basketbalového klubu Handlová o zmene termínu 

stretnutí č. S19. a č. S22. súťaže Mladšie žiačky U13 – Stred zo dňa 

10.12.2022 

5. žiadosti TJ Step Komárno o zmenu termínu stretnutí č. Z22., č. Z23. a č. 

Z24. súťaže Starší minižiaci U12 – skupina Západ zo dňa 10.12.2022 

/4.turnaje/ 

6. oznámenia ŠŠK TYDAM Košice o zmene termínu stretnutí č. 1. – č. 6. 

súťaže Mikroliga U10 – Dievčatá skupina B zo dňa 3. - 4.1212.2022 

  

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie minižiačky 

U11 – skupina Východ č. V25. a č. V29. BKM Bardejov U11 – TYDAM 

Košice z pôvodného termínu 10.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 11.12.2022 (Nedeľa), 09:00, 10:30 hod., ŠH MIER, Mlynská 1, 

Bardejov. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Východ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 



základe oznámenia Basketbalového klubu mládeže Bardejov a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie minižiačky 

U11 – skupina Západ č. Z25. a č. Z29. IBAS Bratislava MS – BA Spartak 

Myjava z pôvodného termínu 10.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 11.12.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., ZŠ Cádrova 23, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Západ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe oznámenia IBAS-u a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR 

SBA. 

 

3. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Staršie minižiačky 

U12 – skupina Západ A č. A27. a č. A30. IBAS Bratislava MS – BKM 

Petržalka z pôvodného termínu 17.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 18.12.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., ZŠ Cádrova 23, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Západ 

A medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe oznámenia IBAS-u a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR 

SBA. 

 

4. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – 

skupina Stred č. S19. a č. S22. ŠBK Handlová – Slávia ŠKP Banská Bystrica 

z pôvodného termínu 10.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

11.12.2022 (Nedeľa), 09:00, 10:30 hod., ZŠ Mierové námestie, Handlová. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Stred 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe oznámenia ŠBK Handlová a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA a BK ŠKP 08 Banská Bystrica. 

 

5. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Starší minižiaci U12 

– skupina Západ č. Z22., č. Z23 a č. Z24. medzi družstvami Biosaurus 

Basketball Academy Komárno – BK Gabko Senec MS – MIBA Stupava 

z pôvodného termínu 10.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

09.12.2022 (Piatok), 14:30, 15:30 a 16:30 hod., ZŠ, Hlavná 37, Vysoká pri 

Morave. 

 

TJ Step Komárno je povinný zaplatiť zvýšené náklady za rozhodcov vo 

výške 30,00 Eur (3 zápasy á 5,00 Eur x 2 rozhodcovia) v zmysle smernice 



SBA na základe Zápisnice č. 11/2022 zo zasadnutia VV SBA zo dňa 

06.10.2022. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Starší minižiaci U12 – skupina Západ 

/4.turnaje/ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku 

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti TJ Step Komárno /účasť družstva BBA 

Komárno na turnaji EYBL U13 v Budapešti – pendlovanie hráčov v pôvodnom 

termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutia a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

6. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mikroliga U10 – 

Dievčatá skupina B č.1., č. 2., č. 3., č. 4., č. 5. a č. 6. medzi družstvami 

TYDAM Košice, BAM Poprad, CBK U10 a TYDAM JAZERO Košice 

z pôvodného termínu 03. – 04.12.12.2022 (Sobota/Nedeľa) /1. termín/ na nový 

termín, ktorým bude 10.12.2022 (Sobota), od 9:15 hod., Medická 4, 

Vysokoškolské internáty, Košice, pri Novej nemocnici. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mikroliga U10 – Dievčatá skupina B 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti ŠŠK TYDAM Košice /nedostupnosť ŠH v pôvodnom 

termíne/. 

 
Zverejnené 09.12.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 55/221208 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Basketbalovej akadémie Spartak Myjava o.z. o zmenu termínu 

stretnutí č. Z26. a Z30. súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Západ zo dňa 

10.12.2022 

2. žiadosti BK Nové Mesto nad Váhom o zmenu termínu stretnutí č. 13., č. 14. a 

č. 15. súťaže Mikroliga U10 – Dievčatá skupina A zo dňa 3. - 4.12.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 

– skupina Západ č. Z26. a č. Z30. BA Spartak Myjava – BK AŠK Slávia 

Trnava z pôvodného termínu 10.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 18.12.2022 (Nedeľa), 10:00 a 12:00 hod., Mestská športová hala, 

Myjava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Západ 



medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti BA Spartak Myjava /nedostatok hráčok z dôvodu 

vysokej chorobnosti v družstve BA Spartak v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody 

družstiev o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mikroliga U10 – 

Dievčatá skupina A č.13., č. 14., a č. 15. medzi družstvami BKM Žilina – 

Piešťanské Čajočky – BK Nové Mesto nad Váhom z pôvodného termínu 03. 

– 04.12.12.2022 (Sobota/Nedeľa) /1. termín/ na nový termín, ktorým bude 

18.12.2022 (Nedeľa), od 9:15 hod., ZŠ Budatín, ul. Slovenských 

dobrovoľníkov 1, Žilina. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mikroliga U10 – Dievčatá skupina A 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti BK Nové Mesto nad Váhom /nedostatočný počet 

hráčov z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve BK NMnV v pôvodnom termíne/ 

a súhlasného stanoviska ostatných družstiev. 

 

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 12.12.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 56/221212 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia Basketbalovej akadémie mládeže Poprad o zmene termínu 

stretnutí č. V26. a č. V29. súťaže Mladšie žiačky U13 – Východ zo dňa 

7.1.2023 

2. predchádzajúcej žiadosti ŠBK Junior Levice zo dňa 1.12.2022 o zmenu 

termínu stretnutí č. S19., č. S20. a č. S21. 4.turnaja súťaže Starší minižiaci 

U12 – skupina Stred zo dňa 10.-11.12.2022 

3. žiadosti BK Klokani Ivanka pri Dunaji o zmenu termínu stretnutí č. Z33. a Z37. 

súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Západ zo dňa 07.01.2023  

4. žiadosti BKM SPU Nitra o zmenu termínu stretnutí č. S47. a Z48. súťaže 

Mladší žiaci U13 – skupina Stred zo dňa 17.12.2022 

5. oznámenia Školského športového klubu TYDAM Košice o zmene termínu 

stretnutí č. V27. a č. V30. súťaže Žiačky U14 – Východ zo dňa 17.12.2022  

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – 

skupina Východ č. V26. a č. V29. BAM Poprad – BA Čaňa z pôvodného 



termínu 7.1.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 8.1.2023 (Nedeľa), 

10:00, 11:15 hod., Aréna Poprad. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Východ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe oznámenia Basketbalovej akadémie mládeže Poprad a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Starší minižiaci U12 

– skupina Stred č. S19., č. S20. a č. S21. medzi družstvami ŠBK Junior 

Levice, BK MBK AŠK Slávia Trnava a ŠBK Handlová z pôvodného termínu 

10.-11.12.2022 (Sobota-Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 18.12.2022 

(Nedeľa), 10:00, 11:30 a 13:00 hod., 6.ZŠ, Saratovská 85, Levice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu 4.turnaja súťaže Starší minižiaci U12 – skupina Stred 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti ŠBK Junior Levice /účasť družstva ŠBK Junior Levice 

na turnaji EYBL v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

3. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – 

skupina Západ č. Z33. a č. Z37. BK Klokani Ivanka pri Dunaji – IBAS 

Bratislava MS z pôvodného termínu 07.01.2023 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 21.12.2022 (Streda), 16:30 a 18:00 hod., ZŠ M.R.Štefánika, SNP 

3, Ivanka pri Dunaji. 

 

BK Klokani Ivanka pri Dunaji je povinný zaplatiť zvýšené náklady za 

rozhodcov vo výške 20,00 Eur (5,00 Eur x 2 rozhodcovia) v zmysle 

smernice SBA na základe Zápisnice č. 11/2022 zo zasadnutia VV SBA zo 

dňa 06.10.2022 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Západ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti BK Klokani Ivanka pri Dunaji /nedostupnosť telocvične 

z dôvodu zimných školských prázdnin v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody 

družstiev o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA. 

 

4. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladší žiaci U13 – 

skupina Stred č. S47. a č. S48. BKM SPU Nitra A – BKM SPU Nitra B-MS 

z pôvodného termínu 17.12.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

16.12.2022 (Piatok), 17:30 a 19:00 hod., ZŠ Škultétyho 1, Nitra. 

 



BKM SPU Nitra je povinný zaplatiť zvýšené náklady za rozhodcov vo výške 

20,00 Eur (5,00 Eur x 2 rozhodcovia) v zmysle smernice SBA na základe 

Zápisnice č. 11/2022 zo zasadnutia VV SBA zo dňa 06.10.2022 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Stred medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

odôvodnenej žiadosti BKM SPU Nitra /obsadenosť ŠH v pôvodnom termíne/, 

vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska 

delegačného referenta KR SBA. 

 

5. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Žiačky U14 – 

skupina Východ č. V27. a č. V30. TYDAM UPJŠ U14 – BA Čaňa z pôvodného 

termínu 17.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 18.12.2022 

(Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., Medická č. 4, VŠ internáty, Košice, pri Novej 

nemocnici. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Žiačky U14 – skupina Východ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na základe 

oznámenia ŠŠK TYDAM Košice 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 – Región č. 57/221212 
 

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

SBA - R“) vo veci pokračovania súťaže Žiaci U14, nadstavbová časť v súvislosti 

s neodohratými stretnutiami 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14 – skupina B z termínu 

27.11.2022 (pôvodne 18.09.2022 – zmenené rozhodnutím HK SBA – Región č. 

07/220913) č. B5. BK MBK AŠK Slávia Trnava – TSM Slávia Žilina 

s výsledkom 20:0 v prospech družstva BK MBK AŠK Slávia Trnava 

s priznaním 1 bodu družstvu TSM Slávia Žilina.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o kontumácií stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina B medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA. 

 
Podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva súperovi 

skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku skontumovaniu stretnutia z viny oboch 

družstiev, obom družstvám sa započítava skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“ 



 

Nakoľko súťaž Žiaci U14 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami v skupinách 

o 1. – 8. miesto, Západ a Východ a nieje časový priestor na dohrávanie stretnutia 

z dôvodu potreby žrebu, tak HK SBA – Región rozhodla o kontumácii stretnutia. 
(Stretnutie bolo odložené prvotne z dôvodu nedostupnosti ŠH v Trnave a následne nebolo odohraté 

v náhradnom termíne z dôvodu nedostatočného počtu hráčov družstva Žiliny kvôli vysokej 

chorobnosti. Nakoľko družstvo Žiliny nebolo schopné odohrať stretnutie ani ďalšom navrhovanom 

termíne, HK SBA – R rozhodla ako je uvedené vo výroku rozhodnutia). 

 

2. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Žiaci U14 – skupina A z termínu 

7.12.2022 (pôvodne 10.12.2022 – zmenené rozhodnutím HK SBA – Región č. 

53/221205) č. A26. MBK Karlovka Bratislava – MIBA Stupava s výsledkom 

0:20 v prospech družstva MIBA Stupava s priznaním 1 bodu družstvu MBK 

Karlovka Bratislava.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o kontumácií stretnutia súťaže Žiaci U14 – skupina A medzi jednotlivými 

družstvami v súlade s čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA. 

 
Podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva súperovi 

skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku skontumovaniu stretnutia z viny oboch 

družstiev, obom družstvám sa započítava skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“ 

 

Nakoľko súťaž Žiaci U14 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami v skupinách 

o 1. – 8. miesto, Západ a Východ a nieje časový priestor na dohrávanie stretnutia 

z dôvodu potreby žrebu, tak HK SBA – Región rozhodla o kontumácii stretnutia. 

 
(Stretnutie bolo preložené z dôvodu nedostupnosti ŠH v Bratislave kvôli stavebným prácam 

a následne nebolo odohraté v náhradnom termíne z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve MBK 

Karlovka Bratislava ako aj MIBA Stupava, HK SBA – R rozhodla 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 13.12.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 58/221213 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. predchádzajúcej žiadosti Basketbalového klubu Košice, o.z. zo dňa 

20.10.2022 o zmenu termínu stretnutia č. 10. súťaže 2.liga Mužov a Mladých 

mužov U23 – skupina Východ zo dňa 22.10.2022 

 

rozhodla : 

 



1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže 2. liga Mužov 

a Mladých mužov U23 – skupina Východ č. 10. BK Dolný Kubín – RB Košice 

z pôvodného termínu 22.10.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

17.12.2022 (Sobota), 17:00 hod., Gymnázium P.O.Hviezdoslava, 

Hviezdoslavovo námestie 18, Dolný Kubín. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže 2.ligy Mužov a Mladých mužov U23 – 

skupina Východ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho 

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Basketbalového klubu Košice, o.z. 

/nedostatok hráčok družstva RK Košice z dôvodu vysokej chorobnosti družstva 

a termínovej kolízie so súťažou Juniorov v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody 

družstiev o novom termíne stretnutia 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.  

 
Zverejnené 20.12.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 59/221219 
 

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

SBA - R“) vo veci pokračovania súťaže Mladší žiaci U13, nadstavbová časť 

v súvislosti s neodohratými stretnutiami 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Stred 

z termínu 3.12.2022 /5.turnaj/ č. S34. BK MŠK Žiar nad Hronom – BKM SPU 

Nitra A s výsledkom 20:0 v prospech družstva BK MŠK Žiar nad Hronom 

s priznaním 1 bodu družstvu BKM SPU Nitra A.  

 

2. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Stred 

z termínu 3.12.2022 /5.turnaj/ č. S35. BKM SPU Nitra A – IMC Slovakia 

Považská Bystrica s výsledkom 0:20 v prospech družstva IMC Slovakia 

Považská Bystrica s priznaním 1 bodu družstvu BKM SPU Nitra A.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o kontumácií stretnutia súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Stred medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA. 

 
Podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva súperovi 

skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku skontumovaniu stretnutia z viny oboch 

družstiev, obom družstvám sa započítava skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“ 

 



Nakoľko súťaž Mladší žiaci U13 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami 

v skupinách GOLD o 1. – 9. miesto, Západ a Východ a nieje časový priestor na 

dohrávanie stretnutí z dôvodu potreby žrebu, tak HK SBA – Región rozhodla 

o kontumácii stretnutia. 
(Stretnutia neboli odohraté z dôvodu vysokej chorobnosti, t.j. nedostatočného počtu hráčov družstva 

Nitry preto HK SBA – R rozhodla ako je uvedené vo výroku rozhodnutia). 

 

3. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Západ 

z termínu 3.12.2022 /5.turnaj/ č. Z33. Biosaurus Basketball Academy 

Komárno – B.S.C. Bratislava s výsledkom 20:0 v prospech družstva 

Biosaurus Basketball Academy Komárno s priznaním 1 bodu družstvu 

B.S.C. Bratislava.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o kontumácií stretnutia súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Západ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA. 

 
Podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva súperovi 

skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku skontumovaniu stretnutia z viny oboch 

družstiev, obom družstvám sa započítava skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“ 

 

Nakoľko súťaž Mladší žiaci U13 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami 

v skupinách GOLD o 1. – 9. miesto, Západ a Východ a nieje časový priestor na 

dohrávanie stretnutí z dôvodu potreby žrebu, tak HK SBA – Región rozhodla 

o kontumácii stretnutia. 
(Stretnutie – 5.turnaj nebol odohratý z dôvodu prekážky na strane tretieho družstva, avšak družstvu 

B.S.C. Bratislava nevyhoval žiaden z navrhnutých termínov na dohrávku, tak HK SBA – R so 

súhlasom B.S.C. Bratislava rozhodla ako je uvedené vo výroku rozhodnutia). 

 

4. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Západ 

z termínu 17.12.2022 /6.turnaj/ č. Z45. BK Lokomotíva Sereď – Inter 

Bratislava s výsledkom 20:0 v prospech družstva BK Lokomotíva Sereď 

s priznaním 1 bodu družstvu Inter Bratislava.  

5. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Západ 

z termínu 17.12.2022 /6.turnaj/ č. Z46. Inter Bratislava – Biosaurus 

Basketball Academy Komárno s výsledkom 0:20 v prospech družstva 

Biosaurus Basketball Academy Komárno s priznaním 1 bodu družstvu Inter 

Bratislava.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o kontumácií stretnutí súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Západ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA. 

 
Podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva súperovi 

skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku skontumovaniu stretnutia z viny oboch 

družstiev, obom družstvám sa započítava skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“ 

 



Nakoľko súťaž Mladší žiaci U13 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami 

v skupinách GOLD o 1. – 9. miesto, Západ a Východ a nieje časový priestor na 

dohrávanie stretnutí z dôvodu potreby žrebu, tak HK SBA – Región rozhodla 

o kontumácii stretnutí. 
(Stretnutia – 6.turnaj nebol odohratý z dôvodu vysokej chorobnosti, t.j. nedostatočného počtu hráčov 

družstva Interu /organizátor turnaja/, preto HK SBA – R rozhodla ako je uvedené vo výroku 

rozhodnutia). 

 

6. HK SBA – R ruší stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Západ 

z termínu 17.12.2022 /6.turnaj/ č. Z44. Biosaurus Basketball Academy 

Komárno – BK Lokomotíva Sereď.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zrušení stretnutia súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Západ medzi 

jednotlivými družstvami s prihliadnutím na čl. 7.31. Hracieho poriadku SBA. 

 
7.31. Ak niektoré z družstiev oznámi HK minimálne 48 hodín pred konaním stretnutia, že na súťažné 

stretnutie nenastúpi, pričom toto svoje rozhodnutie neodôvodní alebo uvedie dôvody, pre ktoré nie je 

možné takéto stretnutie preložiť v súlade s predpismi SBA. HK rozhodne o zrušení tohto stretnutia, 

ktoré sa neuskutoční. Voči takémuto družstvu budú prípadne uplatnené hracie dôsledky a trest v 

zmysle DP, ak je zaslaný dôvod neakceptovateľný. 

 

Nakoľko súťaž Mladší žiaci U13 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami 

v skupinách GOLD o 1. – 9. miesto, Západ a Východ a nieje časový priestor na 

dohrávanie stretnutí z dôvodu potreby žrebu, tak HK SBA – Región rozhodla 

o zrušení stretnutia. 
(Stretnutia – 6.turnaj nebol odohratý z dôvodu vysokej chorobnosti, t.j. nedostatočného počtu hráčov 

družstva Interu /organizátor turnaja/. Nakoľko nebola prekážka na žiadnej strane týchto družstiev 

a výsledok tohto stretnutia by nemal vplyv na zostavu postupujúcich družstiev do skupiny GOLD, HK 

SBA – R rozhodla ako je uvedené vo výroku rozhodnutia). 

 

7. HK SBA – R ruší stretnutia súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Západ 

z termínu 17.12.2022 /6.turnaj – dvojzápas/ č. Z47. a č. Z48. MIBA Stupava 

(MS) – Basketbalový klub Pezinok.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zrušení stretnutí súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Západ medzi 

jednotlivými družstvami. 

 

Nakoľko súťaž Mladší žiaci U13 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami 

v skupinách GOLD o 1. – 9. miesto, Západ a Východ a nieje časový priestor na 

dohrávanie stretnutí z dôvodu potreby žrebu, tak HK SBA – Región rozhodla 

o zrušení stretnutí. 
(Dvojzápas 6.turnaja nebol odohratý z dôvodu vysokej chorobnosti, t.j. nedostatočného počtu hráčov 

družstva Pezinka. Keďže ide o stretnutia družstva MIMO SÚŤAŽ, t.j. výsledky týchto stretnutí sa 

nezapočítavajú do tabuľky, podľa ktorej sa určujú postupujúce družstvá do skupiny GOLD, HK SBA – 

R rozhodla ako je uvedené vo výroku rozhodnutia). 

 



8. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – skupina 

Východ z termínu 17.12.2022 /6.turnaj/ č. V35. BK ŠPD Rožňava – RIM 

Basket Košice  s výsledkom 20:0 v prospech družstva BK ŠPD Rožňava 

s priznaním 1 bodu družstvu RIM Basket Košice.  

9. HK SBA – R kontumuje stretnutie súťaže Mladší žiaci U13 – skupina 

Východ z termínu 17.12.2022 /6.turnaj/ č. V36. RIM Basket Košice – MBK 

VICTORIA Žilina s výsledkom 0:20 v prospech družstva MBK VICTORIA 

Žilina s priznaním 1 bodu družstvu RIM Basket Košice.  

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o kontumácií stretnutí súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Východ medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA. 

 
Podľa čl. 10 bodu 10.2. Hracieho poriadku SBA „Po skontumovaní stretnutia sa priznáva súperovi 

skóre 20:0, previnivšiemu sa súperovi skóre 0:20. Ak príde ku skontumovaniu stretnutia z viny oboch 

družstiev, obom družstvám sa započítava skóre 0:20 s výnimkou stanovenou predpismi SBA.“ 

 

Nakoľko súťaž Mladší žiaci U13 pokračuje nadstavbovou časťou stretnutiami 

v skupinách GOLD o 1. – 9. miesto, Západ a Východ a nieje časový priestor na 

dohrávanie stretnutí z dôvodu potreby žrebu, tak HK SBA – Región rozhodla 

o kontumácii stretnutí. 
(Stretnutia 6.turnaja neboli odohraté z dôvodu vysokej chorobnosti, t.j. nedostatočného počtu hráčov 

družstva RIM Basket Košice, preto HK SBA – R rozhodla 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 22.12.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 60/221222 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia BC Komárno o termíne dohrávaných stretnutí č. Z43. a č. Z44. 

súťaže Mladší minižiaci U11 – skupina Západ zo dňa 10.12.2022 (pôvodne 

17.12.2022 /4.turnaje/ - zmenené rozhodnutím HK SBA – Región č. 

53/221205) 

2. žiadosti Basketbalového klubu Vráble o zmenu termínu stretnutí č. B50. a č. 

B53. súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Západ B zo dňa 25.2.2023 

3. žiadosti Basketbalového klubu ZŠ Zvolen o zmenu termínu stretnutí č. S25. 

a č. S28. súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Stred zo dňa 7.1.2023 

 
rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu – termín stretnutí súťaže Mladší 

minižiaci U11 – skupina Západ č. Z43. a č. Z44. BC Komárno MS – BK MBK 

AŠK Slávia Trnava zo zmeneného termínu 10.12.2022 (Sobota) /pôvodne 



17.12.2022 /4.turnaje/ - zmenené rozhodnutím HK SBA – Región č. 53/221205/ 

na nový termín, ktorým bude 08.01.2023 (Nedeľa), 16:00 a 17:30 hod., ZŠ, 

Pohraničná 9, Komárno. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladší minižiaci U11 – skupina Západ  

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe oznámenia dohody o termíne stretnutí (pôvodná žiadosť BC Komárno - 

obsadenosť hracích priestorov v termíne 17.12.2022, následne sa nehralo kvôli 

nedostatočnému počtu hráčov Trnavy z dôvodu vysokej chorobnosti/, vzájomnej 

dohody družstiev o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Staršie minižiačky 

U12 – skupina Západ B č. B50. a č. B53. BK Vráble – MBK Stará Turá 

z pôvodného termínu 25.2.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

29.1.2023 (Nedeľa), 10:00 a 12:00 hod., ŠH Gymnázia, Školská 26, Vráble. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Západ 

B medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti BK Vráble /nedostatok hráčok družstva BK Vráble 

z dôvodu školských prázdnin v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev 

o novom termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

3. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – 

skupina Stred č. S25. a č. S28. BK ZŠ Zvolen-MS – ŠBK Handlová 

z pôvodného termínu 7.1.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

12.1.2023 (Štvrtok), 15:30 a 17:00 hod., IX. ZŠ, Námestie Mládeže 17, Zvolen. 

 

BK ZŠ Zvolen je povinný zaplatiť zvýšené náklady za rozhodcov vo výške 

20,00 Eur (5,00 Eur x 2 rozhodcovia) v zmysle smernice SBA na základe 

Zápisnice č. 11/2022 zo zasadnutia VV SBA zo dňa 06.10.2022 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Stred 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe odôvodnenej žiadosti BK ZŠ Zvolen /nedostupnosť telocvične – Vianočné 

prázdniny v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne 

stretnutia 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.  

 
Zverejnené 30.12.2022 
 



          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 61/221230 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice o zmene termínu stretnutí 

č. V34. a č. V38. súťaže Mladšie minižiačky U11 – Východ zo dňa 7.1.2023 

2. žiadosti Basketbalového klubu mládeže Piešťany o výmenu poradia stretnutí 

súťaže Žiačky U14 – skupina Západ MS č. M21., č. M23. zo dňa 11.02.2023 

a č. M33., č. M35. zo dňa 25.03.2023 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutí súťaže Mladšie minižiačky 

U11 – skupina Východ č. V34. a č. V38. CBK U11 – ŠŠK BASKET Stará 

Ľubovňa z pôvodného termínu 7.1.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 8.1.2023 (Nedeľa), 10:00, 12:00 hod., Juhoslovanská 2, Košice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina Východ 

medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.2.1.2. Hracieho poriadku SBA, na 

základe oznámenia Basketbalovej akadémie mládeže Poprad a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže Žiačky U14 – 

skupina Západ MS č. M21., č. M23. a č. M33., č. M35. medzi družstvami 

Piešťanské Čajočky-MS a MIBA Stupava-MS.  

Stretnutia sa odohrajú nasledovne : 

11.02.2023, 12:30, 14:00 hod., ZŠ, Hlavná 37, Vysoká pri Morave  

č. M21., č. M23. MIBA Stupava-MS – Piešťanské Čajočky-MS (pôvodne 

v Piešťanoch) 

 

25.03.2023, Diplomat aréna Piešťany 

č. M33., č. M35. Piešťanské Čajočky-MS – MIBA Stupava-MS (pôvodne vo 

Vysokej pri Morave) 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o výmene poradia stretnutí súťaže Žiačky U14 – skupina Západ MS medzi 

jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. Hracieho poriadku SBA, na základe 

odôvodnenej žiadosti Basketbalového klubu mládeže Piešťany /obsadenosť Diplomat 

arény kvalifikačnými zápasmi reprezentačného družstva žien v termíne 09. – 

12.02.2023/, 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.  


