
Rozhodnutia HK SBA - sekcia Región – november 2022 

 
Zverejnené 01.11.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 36/221101 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia ŠŠK TYDAM Košice o zmene termínu stretnutí č. V10. a č. V14. 

súťaže Mladšie minižiačky U11 – Východ zo dňa 05.11.2022 

2. žiadosti ŠKBD Spišská Nová Ves o výmenu poradia a zmenu termínu stretnutí 

súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Východ č. V11., č. V15. zo dňa 

05.11.2022 a č. V67., č. V71. zo dňa 04.03.2023 

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Východ č. V10. a č. V14. TYDAM Košice – CBK U11 z 

pôvodného termínu 05.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

06.11.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:45 hod., ŠH, Medická 4, Vysokoškolské 

internáty, Košice, pri Novej Nemocnici. 

 

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 ŠŠK TYDAM Košice a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

2. HK SBA – R schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže Mladšie minižiačky 

U11 – skupina Východ č. V11., č. V15. a č. V67., č. V71. medzi družstvami 

ŠKBD Spišská Nová ves a BA Čaňa. Stretnutia sa odohrajú nasledovne : 

 

06.11.2022 (Nedeľa), 10:30, 12:30 hod., ZŠ Pionierska 33, Čaňa 

č. V11., č. V15. BA Čaňa – ŠKBD Spišská Nová Ves (pôvodne v Sp.Novej Vsi) 

 

04.03.2023,  

č. V67, č. V71. ŠKBD Spišská Nová Ves – BA Čaňa (pôvodne v Čani) 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o výmene poradia stretnutí súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina 

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

základe odôvodnenej žiadosti ŠKBD Spišská Nová Ves /obsadenosť ŠH v Spišskej 

Novej Vsi v pôvodnom termíne/, 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.  

 
Zverejnené 02.11.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 37/221102 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti BKM JUNIOR UKF Nitra o zmenu termínu stretnutí č. B15. a č. B18. 

súťaže Staršie minižiačky U12 – Západ B zo dňa 12.11.2022 

 

rozhodla : 

 

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

U12 – skupina Západ B č. B15. a č. B18. BK Vráble – BKM Junior Nitra 

z pôvodného termínu 12.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

11.11.2022 (Piatok), 15:30, 17:30 hod., telocvičňa Gymnázia, Školská 26, 

Vráble. 

 

BKM JUNIOR UKF Nitra 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 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 BKM JUNIOR UKF Nitra /študijná zaneprázdnenosť 

trénera BKM 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 04.11.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 38/221103 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. predchádzajúcej žiadosti BK ŠKP 08 Banská Bystrica zo dňa 10.10.2022 

o zmenu termínu stretnutí č. S2. a č. S5. súťaže Mladšie žiačky U13 – skupina 

Stred zo dňa 15.10.2022  

2. žiadosti ŠŠK B.S.C. Bratislava o zmenu termínu stretnutí č. Z23., Z24. a č. 

Z25. súťaže Mladší minižiaci U11 – skupina Západ /3.turnaje/ zo dňa 

26.11.2022  



3. predchádzajúcej žiadosti BK Inter Bratislava mládež zo dňa 18.10.2022 

o zmenu termínu stretnutí č. Z17., č. Z18. a č. Z19. súťaže Mladší žiaci U13 – 

skupina Západ /3. turnaje/ zo dňa 22.-23.10.2022  

4. žiadosti Basketbalového klubu Košice, o.z. o zmenu termínu stretnutia č. 17. 

súťaže 2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – skupina Východ zo dňa 

12.11.2022 

 

rozhodla : 

 

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

skupina Stred č. S2., č. S5. BKM Žilina – Slávia ŠKP Banská Bystrica  

z pôvodného termínu 15.10.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

12.11.2022 (Sobota), 10:00, 12:00 hod., telocvičňa ZŠ Budatín, ul. 

Slovenských dobrovoľníkov 1, Žilina. 

 

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 ŠKP 08 Banská Bystrica /zahraničná pracovná 

cesta trénera Slávie 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. Z23., č. Z24. a č. Z25. medzi družstvami B.S.C. 

Bratislava Blue MS, MBK Karlovka Bratislava a MIBA Stupava U11 

z pôvodného termínu 26.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

19.11.2022 (Sobota), 10:00, 11:30 a 13:00 hod., telocvičňa ZŠ Holíčska, 

Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí 3. turnaja súťaže Mladší minižiaci U11 – skupina 

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

na základe odôvodnenej žiadosti ŠŠK B.S.C. Bratislava /termínová kolízia 

s ostatným družstvom B.S.C. v súťaži U11 – rovnaký tréner družstva/, vzájomnej 

dohody družstiev o novom termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

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

skupina Západ č. Z17., č. Z18. a č. Z19. medzi družstvami Inter Bratislava, 

BK Pezinok a Biosaurus Basketball Academy Komárno z pôvodného 

termínu 22.-23.10.2022 (Sobota-Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 

13.11.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:30 a 13:00 hod., ŠH SOŠ, Komenského 27, 

Pezinok. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí 3. turnaja súťaže Mladší žiaci U13 – skupina 



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

na základe odôvodnenej žiadosti BK Inter Bratislava mládež /účasť družstva Interu 

na turnaji v Budapešti v termíne 23.10.2022 a nemožnosťou zabezpečenia 

nominácie rozhodcov na sobotu 22.10.2022/, vzájomnej dohody družstiev o novom 

termíne stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

a Mladých mužov U23 – skupina Východ č. 17. RB Košice – BK ŠPD 

Rožňava z pôvodného termínu 12.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 13.11.2022 (Nedeľa), 10:00 hod., ŠH Lokomotíva, Čermeľská cesta 1, 

Košice. 

 

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. 

/obsadenosť ŠH Lokomotíva 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 39/221104 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti BK Klokani Ivanka pri Dunaji o zmenu termínu stretnutí č. Z11. a č. 

Z15. súťaže Mladšie žiačky U13 – Západ B zo dňa 05.11.2022 

2. predchádzajúcej žiadosti BK ŠKP 08 Banská Bystrica zo dňa 14.10.2022 

o zmenu termínu stretnutí č. S7. a č. S10. súťaže Staršie minižiačky U12 – 

Stred zo dňa 22.10.2022 

 

rozhodla : 

 

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

skupina Západ č. Z11. a č. Z15. BA Spartak Myjava – BK Klokani Ivanka pri 

Dunaji z pôvodného termínu 05.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 19.11.2022 (Sobota), 10:00, 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 BK Klokani Ivanka pri Dunaji /pracovná 

zaneprázdnenosť trénera družstva BK Klokani 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 Staršie minižiačky 

U12 – skupina Stred č. S7. a č. S10. ORAVA BasCats – Slávia ŠKP Banská 

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

bude 17.11.2022 (Štvrtok), 09:30, 11:30 hod., Stredná zdravotnícka škola, M. 

Hattalu, Dolný Kubín - Brezovec. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

základe odôvodnenej žiadosti BK ŠKP 08 Banská Bystrica /zahraničná pracovná 

cesta – školenie trénera Slávie ŠKP 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 08.11.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 40/221107 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia BK mládeže Bardejov o termíne stretnutí č. V13. a č. V16. súťaže 

Žiačky U14 – Východ zo dňa 12.11.2022 

2. žiadosti TJ Step Komárno o zmenu termínu stretnutia č. A20. súťaže Žiaci U14 

– skupina A zo dňa 13.11.2022 

3. žiadosti Basketbalového klubu Košice, o.z. o zmenu termínu stretnutia č. 20. 

súťaže 2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – skupina Východ zo dňa 

19.11.2022 

4. oznámenia ŠŠK TYDAM Košice o termíne stretnutí č. V14. a č. V17. súťaže 

Staršie minižiačky U12 – Východ zo dňa 12.11.2022 

5. oznámenia ŠŠK B.S.C. Bratislava a predchádzajúcej žiadosti zo dňa 

24.10.2022 o opätovnú zmenu termínu stretnutí č. Z23. a č. Z24. súťaže 

Mladší žiaci U13 – Západ zo dňa 25.10.2022 (zmenené rozhodnutím HK SBA 

– R č. 21/221011 z pôvodného termínu 22.-23.10.2022) 

 

rozhodla : 

 

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

skupina Východ č. V13. a č. V16. BKM Bardejov U14 – CBK U14 

z pôvodného termínu 12.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

13.11.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., ŠH MIER, Mlynská 1, Bardejov. 

 



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 BK mládeže Bardejov a súhlasného stanoviska delegačného referenta 

KR SBA. 

 

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

A č. A20. Biosaurus Basketball Academy Komárno-MS – MBK Karlovka 

Bratislava z pôvodného termínu 13.11.2022 (Nedeľa) na nový termín, ktorým 

bude 12.11.2022 (Sobota), 17:00 hod., ZŠ Pohraničná 9, Komárno. 

 

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 /nedostatok hráčov v družstve U14 z dôvodu dohrávky 

stretnutí v kategórii U13 (rozhodnutie HK – R č. 38/221103 bod 3.) – pendlovanie 

hráčov 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 2.liga Mužov 

a Mladých mužov U23 – skupina Východ č. 20. Slávia Hvar sport resort 

Košice B – RB Košice z pôvodného termínu 19.11.2022 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 16.11.2022 (Streda), 20:30 hod., ŠH Lokomotíva, 

Čermeľská cesta 1, Košice. 

 

Basketbalový klub Košice, o.z. 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 2.liga 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 hráčov v družstve RB 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 Staršie minižiačky 

U12 – skupina Východ č. V14. a č. V17. TYDAM UPJŠ U12 – YOUNG 

ANGELS U12 Košice z pôvodného termínu 12.11.2022 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 13.11.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., Medická 4, 

vysokoškolské internáty UPJŠ, Košice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Staršie minižiačky U12 – 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. 

 

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

skupina Západ, 3.turnaje č. Z23. a č. Z24. B.S.C. Bratislava – BK 

Lokomotíva Sereď zo zmeneného termínu 25.10.2022 (rozhodnutie HK – R č. 

21/221011, pôvodný termín 22.10.2022-23.10.2022) na nový termín, ktorým 

bude 15.11.2022 (Utorok), 16:00, 17:30 hod., ŠH, Domkárska 6, Bratislava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o opätovnej zmene termínu stretnutí súťaže Mladší žiaci U13 – skupina 

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

na základe odôvodnenej žiadosti ŠŠK B.S.C. Bratislava /vysoká chorobnosť 

v družstve B.S.C. – nedostatok hráčov v náhradnom termíne/ (pôvodne žiadosť AŠK 

Lokomotíva Sereď - účasť hráčov družstva Serede v družstve MBK Slávia Trnava na 

turnaji CEYBL v pôvodnom termíne), vzájomnej dohody družstiev o 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 10.11.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 41/221109 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti Bánovského basketbalového klubu o výmenu poradia stretnutí súťaže 

2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – skupina Západ č. 15. zo dňa 19.11.2022 

a č. 43. zo dňa 04.03.2023 

2. oznámenia CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice o zmene termínu stretnutí 

č. V19. a č. V23. súťaže Mladšie minižiačky U11 – Východ zo dňa 19.11.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje výmenu poradia stretnutí súťaže 2.liga Mužov 

a Mladých mužov U23 – skupina Západ č. 15. a č. 43. medzi družstvami BBK 

Bánovce nad Bebravou a ŠBK Handlová U23. Stretnutia sa odohrajú 

nasledovne : 

 

19.11.2022 (Sobota)  

č. 15. ŠBK Handlová U23 – BBK Bánovce nad Bebravou (pôvodne 

v Bánovciach nad Bebravou) 

 

04.03.2023 (Sobota)  

č. 43. BBK Bánovce nad Bebravou – ŠBK Handlová U23 (pôvodne v 

Handlovej) 



 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o výmene poradia stretnutí súťaže 2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – 

skupina Západ medzi jednotlivými družstvami v súlade s čl. 7.1. Hracieho poriadku 

SBA, na základe odôvodnenej žiadosti Bánovského basketbalového klubu 

/obsadenosť ŠH v Bánovciach v termíne 19.11.2022/, vzájomnej dohody družstiev 

o výmene poradia stretnutí a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

U11 – skupina Východ č. V19. a č. V23. CBK U11 – ŠKBD Spišská Nová Ves 

z pôvodného termínu 19.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

20.11.2022 (Nedeľa), 10:00, 12:00 hod., Juhoslovenská 2, Košice. 

 

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 CBK Minibuseuropa Ťahanovce 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.  

 
Zverejnené 11.11.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 42/221110 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. predchádzajúcej žiadosti 1. BASKET KLUB-u Michalovce zo dňa 23.09.2022 

o zmenu termínu stretnutia č. V4. a č. V5. súťaže Starší minižiaci U12 – 

skupina Východ zo dňa 01.10.2022  

2. oznámenia BAM Poprad o zmene termínu stretnutí č. S5. a č. S7. súťaže 

Mladšie minižiačky U11 – Stred zo dňa 19.11.2022 

3. žiadosti BK MBK AŠK Slávia Trnava o zmenu termínu stretnutí /5. turnaje/ č. 

S36., S37. a č. S38. súťaže Mladší žiaci U13 – Stred zo dňa 3. – 4.12.2022 

4. oznámenia BK ŠPD Rožňava o zmene termínu stretnutí č. V14. a č. V15. 

súťaže Starší minižiaci U12 – Východ zo dňa 19.11.2022 

 

rozhodla : 

 

1. HK SBA – R schvaľuje zmenu termínu stretnutia súťaže Starší minižiaci 

U12 – skupina Východ č. V4. a č. V5. 1. BK Michalovce – RIM Basket Košice 

z pôvodného termínu 01.10.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

17.11.2022 (Štvrtok), 9:30, 10:45 hod., telocvičňa ZŠ, Krymská 5, Michalovce. 

 



Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutia súťaže Starší minižiaci U12 – skupina Východ 

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

základe odôvodnenej žiadosti 1.BASKET KLUB-u Michalovce /účasť družstva 

Michaloviec na turnaji v Egeri 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 Mladšie minižiačky 

U11 – skupina Stred č. S5. a č. S7. BAM Poprad – Slávia ŠKP Banská 

Bystrica z pôvodného termínu 19.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 20.11.2022 (Nedeľa), 11:30, 12:45 hod., Aréna Poprad. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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. 

 

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

skupina Stred č. S36., č. S37. a č. S38. medzi družstvami BK MBK AŠK 

Slávia Trnava, MBA Prievidza a BKM SPU Nitra B-MS z pôvodného termínu 

3.-4.12.2022 (Sobota-Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 20.11.2022 

(Nedeľa), 12:30, 14:30 a 16:30 hod., hala Slávie Trnava, Rybníkova 14, 

Trnava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu 5.turnaja súťaže Mladší žiaci U13 – skupina Stred medzi 

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

odôvodnenej žiadosti BK MBK AŠK Slávia Trnava /organizácia turnaja CEYBL 

v Trnave v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o termíne stretnutí 

a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

– skupina Východ č. V14. a č. V15. BK ŠPD Rožňava – BKM Iskra Svit z 

pôvodného termínu 19.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

20.11.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:30 hod., ŠH, Štítnická 26, Rožňava. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

základe oznámenia BK ŠPD Rožňava 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 14.11.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 43/221114 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. oznámenia ŠŠK TYDAM Košice o zmene termínu stretnutí č. V20. a č. V24. 

súťaže Mladšie minižiačky U11 – Východ zo dňa 19.11.2022 (s prihliadnutím 

na rozhodnutie HK SBA – Región č. 24/221014) 

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Východ č. V20. a č. V24. TYDAM Košice – YOUNG ANGELS 

U11 Košice z pôvodného termínu 19.11.2022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 20.11.2022 (Nedeľa), 10:00, 11:45 hod., Medická 4, 

Vysokoškolské internáty, Košice. 

 

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 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.  

 
Zverejnené 15.11.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 44/221115 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. predchádzajúcej žiadosti Akadémie pohybu zo dňa 07.11.2022 o zmenu 

termínu stretnutia č. C16. súťaže Žiaci U14 – skupina C zo dňa 12.11.2022  

2. žiadosti Basketbalového klubu Košice, o.z. o zmenu termínu stretnutia č. 24. 

súťaže 2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – skupina Východ zo dňa 

26.11.2022 

 

rozhodla : 

 

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

C  č. C16. ŠBK Handlová – AKAPO Lučenec z pôvodného termínu 

12.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 18.11.2022 (Piatok), 14:00 

hod., ZŠ Mierové námestie, Handlová. 

 



Akadémia pohybu 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 Akadémie pohybu /účasť družstva Lučenca na turnaji CEYBL 

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

stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

a Mladých mužov U23 – skupina Východ č. 24. RB Košice – BK MŠK 

Kežmarok z pôvodného termínu 26.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým 

bude 27.11.2022 (Nedeľa), 10:00 hod., ŠH Lokomotíva, Čermeľská cesta 1, 

Košice. 

 

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. 

/obsadenosť ŠH Lokomotíva 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 18.11.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 45/221118 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice o zmenu termínu stretnutí č. 

V19. a č. V22. súťaže Žiačky U14 – Východ zo dňa 03.12.2022 

2. predchádzajúcej žiadosti Basketbalovej akadémie Čaňa zo dňa 10.11.2022 

o zmenu termínu stretnutí č. V14. a č. V17. súťaže Žiačky U14 – Východ zo 

dňa 12.11.2022 

 

rozhodla : 

 

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

skupina Východ č. V19. a č. V22. CBK U14 – TYDAM UPJŠ U14 

z pôvodného termínu 03.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

27.11.2022 (Nedeľa), 10:00, 12:00 hod., ZŠ, Juhoslovanská 2, Košice. 

 



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 

odôvodnenej žiadosti CBK Minibuseuropa Ťahanovce Košice /nedostupnosť 

telocvične ZŠ z dôvodu výmeny okien 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 Žiačky U14 – 

skupina Východ č. V14. a č. V17. ŠŠK BASKET Stará Ľubovňa – BA Čaňa  

z pôvodného termínu 12.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

26.11.2022 (Sobota), 10:00, 12:00 hod., ZŠ, Komenského 6, Stará Ľubovňa. 

 

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 

odôvodnenej žiadosti Basketbalovej akadémie Čaňa /nedostatočný počet hráčok 

z dôvodu vysokej chorobnosti v družstve BA 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.  

 

          Rozhodnutie HK SBA – Západ č. 46/221118 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. predchádzajúcej žiadosti ŠBK Junior Levice zo dňa 15.10.2022 o zmenu 

termínu stretnutia č. B15. súťaže Žiaci U14 – skupina B zo dňa 16.10.2022  

2. žiadosti BK Slovan Bratislava o zmenu termínu stretnutí č. Z36. a Z40. súťaže 

Mladšie žiačky U13 – skupina Západ zo dňa 07.01.2023  

 

rozhodla : 

 

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

B  č. B15. ŠBK Junior Levice – MBK Victoria Žilina z pôvodného termínu 

16.10.2022 (Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 27.11.2022 (Nedeľa), 11:00 

hod., ŠH, Turecký rad 5, Levice. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

žiadosti ŠBK Junior Levice /neschopnosť odohratia stretnutia družstvom ŠBK 

z dôvodu psychickej ujmy z vážneho zranenia spoluhráča v stretnutí dňa 



15.10.2022/, vzájomnej dohody družstiev o novom termíne stretnutia a súhlasného 

stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

skupina Západ č. Z36. a č. Z40. BK Slovan Bratislava – BA Spartak Myjava 

z pôvodného termínu 07.01.2023 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

03.12.2022 (Sobota), 10:00 a 11:30 hod., SjF STU, Nám. Slobody 17, 

Bratislava. 

 

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 Slovan Bratislava /nedostupnosť telocvične 

z dôvodu zimných školských prázdnin 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 22.11.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 47/221122 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti BK Mládeže Žilina – Závodie o zmenu termínu stretnutí č. S10. a S12. 

súťaže Mladšie minižiačky U11 – skupina Stred zo dňa 10.12.2022 

2. žiadosti MBA Prievidza o zmenu termínu stretnutia č. C26. súťaže Žiaci U14 – 

skupina C zo dňa 10.12.2022   

3. žiadosti ŠBK Handlová o zmenu termínu stretnutia č. C25. súťaže Žiaci U14 – 

skupina C zo dňa 27.11.2022   

 

rozhodla : 

 

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

U11 – skupina Stred č. S10. a č. S12. Slávia ŠKP Banská Bystrica – BKM 

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

bude 27.11.2022 (Nedeľa), 10:00 a 11:30 hod., Spojená škola, Školská 7, 

Banská Bystrica. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

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

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

základe odôvodnenej žiadosti BKM Žilina – Závodie /účasť trénerky BKM na 



trénerskom seminári v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody družstiev o novom 

termíne stretnutia a súhlasného stanoviska delegačného referenta KR SBA. 

 

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

C  č. C26. BBK Bánovce nad Bebravou MS – MBA Prievidza z pôvodného 

termínu 10.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 07.12.2022 

(Streda), 18:15 hod., Mestská športová hala, Bánovce nad Bebravou. 

 

Mládežnícka basketbalová akadémia Prievidza 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 MBA Prievidza /účasť družstva Prievidze 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. 

 

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

C  č. C25. BBK Bánovce nad Bebravou MS – ŠBK Handlová z pôvodného 

termínu 27.11.2022 (Nedeľa) na nový termín, ktorým bude 30.11.2022 

(Streda), 18:15 hod., Mestská športová hala, Bánovce nad Bebravou. 

 

Školský basketbalový klub Handlová 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 ŠBK Handlová /účasť družstva ŠBK na turnaji CEYBL 

v Nymburku 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 24.11.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 48/221023 
 

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

SBA - R“) na základe : 



1. oznámenia „Basketbalová akadémia Čaňa“ o zmene termínu stretnutí č. V20. 

a č. V23. súťaže Žiačky U14 – Východ zo dňa 03.12.2022 

2. žiadosti MBK VICTORIA Žilina o zmenu termínu stretnutí /4. turnaje/ č. S22., 

S23. a č. S24. súťaže Starší minižiaci U12 – Stred zo dňa 10. – 11.12.2022 

 

rozhodla : 

 

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

skupina Východ č. V20. a č. V23. BA Čaňa – YOUNG ANGELS U14 Košice  

z pôvodného termínu 03.12.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 

04.12.2022 (Nedeľa), 9:00, 10:30 hod., ZŠ Pionierska 33, Čaňa. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže Žiačky U142 – skupina Východ medzi 

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

oznámenia „Basketbalová akadémia Čaňa“ a súhlasného stanoviska delegačného 

referenta KR SBA. 

 

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

– skupina Stred č. S22., č. S23. a č. S24. medzi družstvami IMC Slovakia 

Považská Bystrica, MBA Prievidza a MBK VICTORIA Žilina z pôvodného 

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

04.12.2022 (Nedeľa), ZŠ Limbová, Žilina. 

 

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 MBK Victoria Žilina /účasť hráčov Pov.Bystrice 

a Prievidze na medzinárodnom turnaji v pôvodnom termíne/, vzájomnej dohody 

družstiev o termíne 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.  

 
Zverejnené 26.11.2022 
 

          Rozhodnutie HK SBA – Región č. 49/221125 
 

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

SBA - R“) na základe : 

1. žiadosti BK Slovan Bratislava o zmenu termínu stretnutí č. A20. a A23. súťaže 

Staršie minižiačky U12 – skupina Západ A zo dňa 03.12.2022 

2. žiadosti TJ Iskra Partizánske o zmenu termínu stretnutia č. 21. súťaže 2.liga 

Muži a Mladí muži U23 – skupina Západ zo dňa 10.12.2022 



3. predchádzajúcej žiadosti BK Inter Bratislava mládež zo dňa 07.11.2022 

o zmenu termínu stretnutia č. A16. súťaže Žiaci U14 – skupina A zo dňa 

12.11.2022  

4. žiadosti TJ Step Komárno o zmenu termínu stretnutia č. A28. súťaže Žiaci U14 

– skupina A zo dňa 10.12.2022  

 

rozhodla : 

 

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

U12 – skupina Západ A č. A20. a č. A23. BKM Petržalka – BK Slovan 

Bratislava z pôvodného termínu 03.12.2022 (Sobota) na nový termín, 

ktorým bude 02.12.2022 (Piatok), 17:00 a 18:30 hod., Vranovská 2, 

Bratislava. 

 

BK Slovan 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 stretnutí súťaže Staršie minižiačky U12 – skupina Západ 

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

základe odôvodnenej žiadosti BK Slovan Bratislava /termínová kolízia so schválenou 

predohrávkou v kategórii U13 – pendlovanie hráčok 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 2.liga Mužov 

a Mladých mužov U23 – skupina Západ č. 21. TJ Iskra Partizánske – BK 

DSG Dunajská Streda z pôvodného termínu 10.12.2022 (Sobota) na nový 

termín, ktorým bude 17.12.2022 (Sobota), 17:00 hod., V. ZŠ, sídlisko Šípok, 

Partizánske. 

 

Odôvodnenie: Hracia komisia Slovenskej basketbalovej asociácie – sekcia Región  

rozhodla o zmene termínu stretnutí súťaže 2.liga Mužov a Mladých mužov U23 – 

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

poriadku SBA, na základe odôvodnenej žiadosti TJ Iskra Partizánske /obsadenosť 

telocvične v Partizánskom inými športovými akciami 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. A16. Inter Bratislava – B.S.C. Bratislava z pôvodného termínu 

12.11.2022 (Sobota) na nový termín, ktorým bude 30.11.2022 (Streda), 17:30 

hod., ŠH Trnávka, Vietnamská 21/A, Bratislava. 

 



BK Inter Bratislava mládež 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 BK Inter Bratislava mládež /účasť družstva Interu U15 na turnaji EYBL 

v Debrecíne – 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 

A  č. A28. B.S.C. Bratislava – Biosaurus Basketball Academy Komárno-MS 

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

02.12.2022 (Piatok), 16:30 hod., ŠH Domkárska 6, 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. 

 

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

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

 


